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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ВИБОРОВ БРОНЗУ НА 
ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ

НОСИМО ВИШИВАНКИ З ГОРДІСТЮ

с. 6

 Міська лікарня, стоматполіклініка та ЦРЛ 
мають стати одним медичним закладом. До 
такого висновку дійшла координаційна рада, яка 
вивчала процес реорганізації закладів охорони 
здоров’я, що належать міській раді

 Останнє слово за депутатами, які 
мають поставити крапку у цьому питанні, 
проголосувавши «за» чи «проти» цього рішення. 
Після того, як пройде процес реорганізації, для 
райлікарні будуть шукати нового керівника с. 3

ПРО ОПОРНІ ШКОЛИ 
У КОЗЯТИНІ
 Провели конкурс на 
визначення опорного закладу 
освіти. Переможцями стали 
ліцей-школа та школа-гімназія-
дитячий садок, що у Сигналі. 
Що таке опорна школа 
і для чого вона потрібна?

с. 2

ЧОМУ ДО НАС ЇДУТЬ 
КИЯНИ?
 Київська туристична компанія 
розробила тур вихідного 
дня Козятинщиною. У його 
рамках наш край уже відвідали 
гості. Розповідаємо, які наші 
цікавинки приваблюють 
мандрівників зі столиці

с. 5

ЛІКАРНІ ХОЧУТЬ ОБ’ЄДНАТИ

РЕПОРТАЖ З ДНЯ 
СЕЛА У СОКІЛЬЦІ с. 7

с. 8

Міську лікарню утворили у 2018–му на базі відновної. На третьому році життя її реорганізують, приєднавши до Центральної районної лікарні
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

 Íàðàç³ âñÿ Óêðà¿íà ïåðå-
áóâàº ó «æîâò³é» êàðàíòèíí³é 
çîí³. Òèì ÷àñîì, ó Ì³í³ñòåð-
ñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïîâ³äî-
ìëÿþòü, ùî Â³ííèöüêà ³ ùå 
5 îáëàñòåé íàéáëèæ÷èì ÷àñîì 
ìîæóòü ïåðåéòè äî «çåëåíî¿ 
çîíè». Òîæ íå âèêëþ÷åíî, 
ùî êàðàíòèí ùå á³ëüøå ïî-
ñëàáëÿòü.

Íà Â³ííè÷÷èí³ ó ÷åòâåð ³ 
ï’ÿòíèöþ áóëî á³ëüøå ñòà 
õâîðèõ çà äîáó, à âæå ç ñóáî-
òè öèôðà ñòàëà ð³çêî çìåíøó-

âàòèñÿ — çà äîáó ô³êñóâàëè 
ìåíøå ñîòí³ íîâèõ õâîðèõ. 
Íàòîì³ñòü ó ñåðåäó, 26 òðàâ-
íÿ, ê³ëüê³ñòü íîâèõ âèïàäê³â 
çíîâó íàáëèçèëàñÿ äî ñòà ³ 
ñòàíîâèëà 97.

Íà Êîçÿòèíùèí³ ñòàíîì 
íà ðàíîê ñåðåäè, 26 òðàâíÿ, 
áóëî çàô³êñîâàíî 2 978 âè-
ïàäê ³ â  ç à õ âîðþâàíîñ ò ³ 
íà COVID-19. Òàê³ äàí³ Êî-
çÿòèíñüêîãî ì³æðàéîííîãî 
â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³-
äæåíü. Çà äàíèìè Õì³ëüíèöü-
êî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ñòà-

íîì íà â³âòîðîê, 25 òðàâíÿ, 
10 ïàö³ºíò³â ïðîõîäèëè ë³êó-
âàííÿ â³ä COVID-19 ó íàø³é 
ðàéîíí³é ë³êàðí³.

Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â íà òå-
ðåíàõ Êîçÿòèíùèíè äîäà-
ëîñÿ 22 íîâèõ õâîðèõ. Öå 
ìåíøå, í³æ ìèíóëîãî òèæíÿ. 
Íà æàëü, ìàºìî ³ íîâèé ëå-
òàëüíèé âèïàäîê. Íàðàç³ âæå 
74 ìåøêàíö³ êîëèøíüîãî Êî-
çÿòèíñüêîãî ðàéîíó íå âïî-
ðàëèñÿ ç êîðîíàâ³ðóñîì ³ 
ïîìåðëè â³ä óñêëàäíåíü, ÿê³ 
âèêëèêàëà íåäóãà.

ОЛЕНА УДВУД 

²ñòîðè÷íî òàê ñêëàëîñÿ, ùî 
ó Êîçÿòèí³ çàâæäè áóëî äâ³ ë³-
êàðí³ — çåìñüêà, ÿêó çàðàç ìè 
çíàºìî ÿê ðàéîííó, ³ çàë³çíè÷-
íà, ÿêó ë³êâ³äóâàëè ó 2016 ðîö³, 
ñòâîðèâøè íà ¿¿ áàç³ ñïåðøó 
ë³êàðíþ â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ, 
à çãîäîì — ì³ñüêó. Òà ö³ ÷àñè 
íàïåâíî çîâñ³ì ñêîðî â³ä³éäóòü 
ó íåáóòòÿ, áî ðàéîííó ³ ì³ñüêó 
ë³êàðí³, à çàðàçîì ³ ñòîìàòî-
ëîã³÷íó ïîë³êë³í³êó ïëàíóþòü 
îá’ºäíàòè.

Ðîçìîâè ïðî îá’ºäíàííÿ ì³ñü-
êî¿ ³ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ â ºäèíèé 
ìåäè÷íèé çàêëàä âåëèñÿ ùå 
çà êàäåíö³¿ Îëåêñàíäðà Ïóçè-
ðÿ. Ñàìå â³í ê³ëüêà ðîê³â òîìó 
ïåðøèì âèñëîâèâ öþ ³äåþ. Ïðî-
òå Êîçÿòèíñüêà ðàéîííà ðàäà, 
ÿê³é íà òîé ìîìåíò íàëåæàëà 
Öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ, 
íå ïðèñòàëà íà öþ ïðîïîçèö³þ. 
Ì³æ ðàéîííîþ ³ ì³ñüêîþ âëàäîþ 
ïîñò³éíî òî÷èëèñÿ ñóïåðå÷êè ç 
ïðèâîäó ô³íàíñóâàííÿ ÖÐË.

×àñ éøîâ, ó Êîçÿòèí³ âëàäà 
çì³íèëàñÿ, ðàéîí ðîçôîðìóâàëè, 
à ðàéðàäó âçàãàë³ ë³êâ³äóâàëè. 
Â³äòàê óñ³ êîìóíàëüí³ çàêëàäè, 
ÿê³ íàëåæàëè Êîçÿòèíñüê³é ðà-
éîíí³é ðàä³ ³ ðîçòàøîâàí³ íà òå-
ðåíàõ Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ, ìàëè 

ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü ì³ñüêî¿ 
ðàäè. ² ïèòàííÿ îá’ºäíàííÿ ë³-
êàðåíü ñòàëî àêòóàëüíèì çíîâó.

Ïðî òå, ùî ìàþòü â³äáóòèñÿ 
çì³íè ó ìåäè÷íîìó ïðîñòîð³ Êî-
çÿòèíà, íèí³øí³é ì³ñüêèé ãîëî-
âà Òåòÿíà ªðìîëàºâà ãîâîðèëà 
ùå ï³ä ÷àñ ñâîãî çâ³òó çà ïåðø³ 
100 äí³â ïðè âëàä³.

— Ìè ñüîãîäí³ ìàºìî â ì³ñò³ 
÷îòèðè ë³êàðí³: Öåíòðàëüíó ðà-
éîííó ë³êàðíþ, Ì³ñüêó ë³êàðíþ, 
Ì³ñüêó ñ³ìåéíó ìåäèöèíó ³ Ñòî-
ìàòïîë³êë³í³êó. ² òåïåð ïèòàííÿ 
ñòî¿òü â ðåîðãàí³çàö³¿ ¿õ â îäèí 
çàêëàä àáî â äâà çàêëàäè. Öå 
ð³øåííÿ áóäå ïðèéìàòèñÿ êî-
ëåã³àëüíî, — êàçàëà î÷³ëüíèöÿ 
ãðîìàäè â ³íòåðâ’þ.

Äëÿ äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ öüî-
ãî ïèòàííÿ íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ 
ïðè ì³ñüê³é ðàä³ ñòâîðèëè êî-
îðäèíàö³éíó ðàäó. Äî íå¿ óâ³-
éøëè ì³ñüêèé ãîëîâà, íà÷àëü-
íèê Óïðàâë³ííÿ ñîöïîë³òèêè, 

МІСЬКУ І РАЙОННУ ЛІКАРНІ 
ПЛАНУЮТЬ ОБ’ЄДНАТИ 
Зміни  Міська лікарня, стоматполіклініка 
та ЦРЛ мають стати одним медичним 
закладом. До такого висновку дійшла 
координаційна рада, яка вивчала процес 
реорганізації закладів охорони здоров’я, 
що належать міській раді. Детальніше 
про це — у нашому матеріалі 

êåðóþ÷à ñïðàâàìè âèêîíêîìó, 
ãîëîâí³ ë³êàð³ òà äåïóòàòè.

Ïðîòå ñòîÿëî çàâäàííÿ íå ëèøå 
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ç ïðèâîäó 
òîãî, ó ÿêîìó íàïðÿìêó ðóõàòè-
ñÿ äàë³. Ïåðø çà âñå òðåáà áóëî 
çàáðàòè çàêëàäè ó êîìóíàëüíó 
âëàñí³ñòü, àäæå ÿê Öåíòðàëüíà 
ðàéîííà ë³êàðíÿ, òàê ³ Ñòîìàòî-
ëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà áóëè ó â³äàíí³ 
Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè.

Öåé ïðîöåñ çàïóñòèëè ùå íà-
ïðèê³íö³ ãðóäíÿ 2020 ðîêó, êîëè 
ì³ñüêà ðàäà äàëà çãîäó íà ïðè-
éíÿòòÿ ÖÐË ó ñâîþ âëàñí³ñòü, ³ 
òðèâàâ â³í äîñèòü äîâãî. Ñïåðøó 
ïðèéíÿëè áóä³âë³, ïîò³ì ³ ñàì³ 
çàêëàäè. Ï³ñëÿ öüîãî äîâåëî-
ñÿ ê³ëüêà ðàç³â âíîñèòè çì³íè 
äî ð³øåííÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ. Íà-
ðåøò³ ðàéîííà ë³êàðíÿ ³ ñòîìà-

òîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà îñòàòî÷-
íî ïåðåéøëè ó âëàñí³ñòü ì³ñòà. 
Çà äàíèìè àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè 
YouControl, çàñíîâíèêàìè îáè-
äâîõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â íàðàç³ º 
ì³ñüêà ðàäà, òîä³ ÿê ùå íåùî-
äàâíî çàñíîâíèêîì çíà÷èëàñÿ 
ë³êâ³äîâàíà ðàéðàäà.

Ïîêè òðèâàâ ïðîöåñ ïåðåäà÷³, 
ïðàöþâàëà êîîðäèíàö³éíà ðàäà. 
Ðîçãëÿäàëè òðè âàð³àíòè: çëèòòÿ, 
ðåîðãàí³çàö³þ ³ ñòâîðåííÿ íîâî¿ 
ºäèíî¿ ë³êàðí³ ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿ 
³ñíóþ÷èõ. ×åðåç ï³âòîðà ì³ñÿ-
ö³ ðîáîòè êîîðäèíàö³éíà ðàäà 
çóïèíèëàñÿ íà âàð³àíò³ ¹ 2 — 
ðåîðãàí³çàö³ÿ. Íà ÷åðãîâó ñåñ³þ 
ï³äãîòóâàëè ïðîåêò ð³øåííÿ, 
çã³äíî ç ÿêèì Ì³ñüêà ë³êàðíÿ 
³ Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà 
ïðèºäíàþòüñÿ äî Öåíòðàëüíî¿ 

ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Îñòàííº ñëîâî 
çà äåïóòàòàìè, ÿê³ ìàþòü ïîñòà-
âèòè êðàïêó ó öüîìó ïèòàíí³, 
ïðîãîëîñóâàâøè «çà» ÷è «ïðîòè» 
öüîãî ð³øåííÿ.

ßêùî îáðàíö³ ï³äòðèìàþòü 
òàêó ³äåþ, ó Êîçÿòèí³ çàëèøèòü-
ñÿ ðàéîííà ë³êàðíÿ ³ äâ³ ñ³ìåé-
íî¿ ìåäèöèíè — îäíà ì³ñüêà, 
³íøà — Ñàìãîðîäîöüêî¿ ñ³ëü-
ñüêî¿ ðàäè, ÿêà ùå ï³â ðîêó òîìó 
ìàëà ñòàòóñ ðàéîííî¿.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðîéäå ïðîöåñ 
ðåîðãàí³çàö³¿, äëÿ Öåíòðàëüíî¿ 
ðàéîííî¿ ë³êàðí³ áóäóòü øóêà-
òè íîâîãî êåð³âíèêà. Äëÿ öüî-
ãî ïðîâåäóòü êîíêóðñ. Õîäÿòü 
÷óòêè, ùî ïðåòåíäåíò³â íà öþ 
ïîñàäó âèñòà÷àº, ³ äåÿê³ ç íèõ 
í³êîëè íå ïðàöþâàëè ó ìåäè÷-
í³é ñôåð³.

Хроніка поширення 
коронавірусу за тиждень

Міську лікарню утворили у 2018–му на базі відновної. На третьому році роботи 
її реорганізують, приєднавши до Центральної районної лікарні 

ßêùî äåïóòàòè 
ïðîãîëîñóþòü çà öå, ó 
Êîçÿòèí³ çàëèøèòüñÿ 
îäíà ðàéîííà 
ë³êàðíÿ ³ äâ³ ñ³ìåéíî¿ 
ìåäèöèíè

Äî Ìàõí³âêè ç â³çèòîì ïðè-
¿çäèâ Ìèòðîïîëèò Ïðàâîñëàâíî¿ 
öåðêâè Óêðà¿íè Ñèìåîí. Â³í 
çâåðøèâ Áîæåñòâåííó ë³òóðã³þ 
ó õðàì³ Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãî-
ðîäèö³. Ï³ä ÷àñ áîãîñëóæ³ííÿ 
ï³äíîñèëèñü ìîëèòâè çà ìèð 
äëÿ Óêðà¿íè òà ïðèïèíåííÿ 
åï³äåì³¿. Ï³ñëÿ ë³òóðã³¿ òà ìî-
ëåáíþ ìèòðîïîëèò Ñèìåîí, ç 
áëàãîñëîâåííÿ Ïðåäñòîÿòåëÿ 
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Óêðà¿íè 
Áëàæåíí³øîãî Ìèòðîïîëèòà 
Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè Åï³-
ôàí³ÿ, íàãîðîäèâ áëàãîä³éíèêà 
ïàðàô³¿ Ñòàí³ñëàâà Øíàéäðóêà 
îðäåíîì ñâÿòîãî Àðõ³ñòðàòèãà 

Ìèõà¿ëà ²² ñòóïåíþ.
À äî Ãóð³âö³â ïðè¿æäæàâ Âàð-

ñîíîô³é, Ìèòðîïîëèò Óêðà-
¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè. 
Âëàäèêà ïðîâ³â ñëóæáó ó õðàì³ 
Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. 
Âàðñîíîô³é ïîìîëèâñÿ ðàçîì 
³ç â³ðÿíàìè çà â³äñòóïëåííÿ åï³-
äåì³¿ êîðîíàâ³ðóñó, çà çäîðîâ’ÿ 
ë³êàð³â ³ õâîðèõ.

Ïî çàâåðøåííþ ë³òóðã³¿ Ìè-
òðîïîëèò ïðî÷èòàâ çàóïîê³éíó 
ë³ò³þ íà ìîãèë³ ïîê³éíîãî íàñòî-
ÿòåëÿ õðàìó ïðîòî³ºðåÿ Ìèõà¿ëà 
Ùóðà, ÿêèé â³ä³éøîâ äî Áîãà 
ó 2018 ðîö³ íà 45-ìó ðîö³ æèòòÿ 
ï³ñëÿ òðèâàëî¿ õâîðîáè.

Митрополити молилися 
за припинення епідемії 
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Çàãàëîì ó âåëîïðîá³ãàõ âçÿ-
ëè ó÷àñòü  áëèçüêî 70 âåëîñè-
ïåäèñò³â: 30 ó Ìàõí³âö³ òà ïî 
20 ó Ñàìãîðîäêó òà øêîë³ ¹ 9. 
Ñåðåä ó÷àñíèê³â âåëîïðîá³ãó â 
Ìàõí³âö³ áóëè ó÷í³ ìîëîäøèõ òà 
ñòàðøèõ êëàñ³â ì³ñöåâî¿ øêîëè, 
â÷èòåë³ öüîãî ó÷áîâîãî çàêëàäó.

Òàêîæ ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü 
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ïàâëî Êóçü-
ì³íñüêèé, íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
îñâ³òè, êóëüòóðè òà ñïîðòó ²ííà 
Êîë³æóê, äèðåêòîð ÊÓ «Ñïîðò 
äëÿ âñ³õ» Îëåíà Ïîë³ùóê, äè-
ðåêòîð ÊÇ «Öåíòð äîçâ³ëëÿ» 
Îëåêñàíäð Áîíþê, ñòàðîñòà 
ñåëà Ïåðåìîãà Ìàéÿ Ïîë³ùóê ç 
ðîäèíîþ, ñïîðòèâíèé ³íñòðóê-
òîð Ïåòðî Ì³ñüêîâ òà ìåøêàí-

ö³ ñåëà Ïåðåìîãà. Âðàõîâóþ÷è, 
ùî ó âåëîïðîá³ãó áðàëè ó÷àñòü 
ó÷í³ ìîëîäøèõ êëàñ³â, â³í áóâ 
äàëåêèì â³ä åòàï³â ïðîôåñ³é-
íèõ âåëîñèïåäèñò³â. Äîâæèíà 
äèñòàíö³¿ — ëèøå òðè ê³ëîìå-
òðè â îäíó ñòîðîíó îêîëèöÿìè 
Ìàõí³âêè. 

 Îñâ³òÿíè, ñåðåä ÿêèõ áóëî 
òðîº â÷èòåë³â, îáðàëè ìàðøðóò: 
ïîäâ³ð’ÿ øêîëè, çà¿çä ó ²âàí-
ê³âö³, âè¿çä ç ñåëà ÷åðåç çàë³ç-
íè÷íèé ïåðå¿çä ñåëà Êîçÿòèíà 
³ ïîâåðòàëèñÿ äî øêîëè, îïè-
ñàâøè êîëî.

Â Ñàìãîðîäîöüê³é ãðîìàä³ 
íàéàêòèâí³øèìè áóëè ó÷í³ ñòàð-
øèõ òà ìîëîäøèõ êëàñ³â, áàòüêè 
ó÷í³â òà äîøê³ëüíÿòà.

Îêðàñîþ Ñàìãîðîäîöüêîãî 
âåëîïðîá³ãó ñòàëà íàéìîëîäøà 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ìèíóëî¿ ñóáîòè, 22 òðàâíÿ, 
â Ìàõàðèíöÿõ â áóäèíêó êóëü-
òóðè ç³áðàëàñÿ ñ³ëüñüêà ãðîìàäà. 
Òî ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà ªðìîëà-
ºâà äàëà äîðó÷åííÿ ñòàðîñò³ ç³áðà-
òè óñ³õ, ùîá îáãîâîðèòè ïðî ïðî-
áëåìè òà ò³ñí³øå ïîçíàéîìèòèñÿ 
ç àêòèâíîþ ÷àñòèíîþ ãðîìàäè.

Ïî÷àëè ç äîð³ã ³ îñâ³òëåííÿ. 
Î÷³ëüíèöÿ Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ 
ïîâ³äîìèëà, ùî ïåðø í³æ çà-
éìàòèñÿ äîðîãàìè, ïîòð³áíî 
çàáåçïå÷èòè îñâ³òëåííÿ íà âñ³õ 
âóëèöÿõ ãðîìàäè.

— Ëþäèíà ïîâèííà áà÷èòè, 
êóäè ñòóïàòè, — ñêàçàëà âîíà ³ 
ïåðåéøëà äî ãîëîâíèõ ïèòàíü 
ïîðÿäêó äåííîãî.

Íèí³ ó ãðîìàä³ íåìàº ë³êàðÿ. 
Òîé, ùî áóâ — çâ³ëüíèâñÿ ³ éîãî 
íåìàº êèì çàì³íèòè.

— Ìè íàâ³òü ãîòîâ³ çàïðîïî-
íóâàòè ë³êàðþ á³ëüøó çàðïëàòó, 
àáè éøîâ äî íàñ. Òå, ùî çàðàç 
ó Ìàõàðèíöÿõ íåìàº ñïåö³àë³ñòà, 
öå ïèòàííÿ äî ë³êàðÿ, ÿêèé âè-
ÿâèâ áàæàííÿ ïðàöþâàòè â ³í-
ø³é ãðîìàä³. Íàïèøå çàÿâó, ùî 
õî÷å ïðàöþâàòè â Êîçÿòèíñüê³é 

ãðîìàä³ — ìè éîãî çàáåðåìî, — 
ñêàçàëà ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ïîò³ì ñòàëè ãîâîðèòè ïðî 
îñâ³òó. Â öüîìó ðîö³ äåÿê³ íî-
âàö³¿ â îñâ³òí³é ãàëóç³ íå òîð-
êíóòüñÿ ñ³ëüñüêèõ øê³ë. À â ìàé-
áóòíüîìó çàì³ñòü çâè÷àéíèõ 
ñåðåäí³õ øê³ë ç’ÿâëÿòüñÿ òðè 
îêðåìèõ ëàíêè. Öå ïî÷àòêîâà 
îñâ³òà 1–4 êëàñ, áàçîâà ñåðåä-

íÿ — ã³ìíàç³ÿ 5–9 êëàñ ³ ë³öåé 
äëÿ ó÷í³â 10–12 êëàñ³â. Äëÿ ë³-
öå¿ñò³â ïåðåäáà÷åíî äâà øëÿõè 
«Àêàäåì³÷íèé ë³öåé», äå øêîëÿð 
áóäå âèâ÷àòè ïðåäìåòè, ÿê³ ïî-
òð³áí³ éîìó äëÿ âñòóïó äî âóçó 
³ «Ïðîô³ëüíèé ë³öåé», â ÿêîìó 
ó÷åíü îòðèìóº îñâ³òó, îð³ºíòî-
âàíó íà ðèíîê ïðàö³. Âñå í³áè 
äîáðå. Àëå ïðèìóøóâàòè ä³òåé 

ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â øêîë³ òðè÷³ 
çì³íþâàòè êîëåêòèâ, æîðñòîêî. 
Áàòüêè òàêîæ áóäóòü òðè÷³ çà-
éìàòèñÿ âñòóïîì ä³òåé äî øêî-
ëè. ² øêîäà, ùî ôàõ³âåöü îñâ³òè, 
ÿêèé áóâ ïðèñóòí³é íà ç³áðàíí³ 
ãðîìàäè, íå ðîçïîâ³â ïðî ö³ òà 
³íø³ ï³äâîäí³ êàìåí³ îñâ³òíüî¿ 
ðåôîðìè. Ïîë³òèêà äåðæàâè 
â îñâ³òí³é ãàëóç³ òàêà: ìè âàì 
âèä³ëèëè ãðîø³, òðîõè ç ì³ñöå-
âèõ áþäæåò³â äîäàäóòü, à âè, 
îñâ³òÿíè, íà ì³ñöÿõ ðîá³òü òàê, 
ùîá áóëî äîáðå. Ïîêè çàïðîïî-
íîâàíà çàêîíîäàâöÿìè ðåôîðìà 
îñâ³òè ùå íå â ä³¿, ïðî âñ³ ìîæ-
ëèâ³ ïðîáëåìè ïîòð³áíî ïîâ³äî-
ìëÿòè êåð³âíèöòâó îñâ³òè. Ãðî-
ìàäà ïîâèííà ñàìà âèð³øóâàòè, 
ÿê ìàþòü íàâ÷àòèñÿ ¿õí³ ä³òè.

Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè, 
â Êîçÿòèíñüê³é ãðîìàä³ º òðè 
øêîëè, ÿê³ ôóíêö³îíóþòü áåç 
äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â ³ øêîëà â Ìà-
õàðèíöÿõ — îäíà ³ç íèõ. Äèðåê-
òîð øêîëè Âàëåð³é Êóøêåâè÷ 
ïîâ³äîìèâ, ùî â øêîë³ çâ³ëü-
íÿºòüñÿ êðèëî ç îêðåìèì äëÿ 
äîøê³ëüíÿò âèõîäîì. Çíà÷èòü º 
íàä³ÿ, ùî ñêîðî â ìàõàðèíåöü-

ê³é øêîë³ ç’ÿâëÿòüñÿ íîâîñåëè.
Äàë³ ãðîìàäà ïåðåéøëà äî îá-

ãîâîðåííÿ ³íøèõ ïðîáëåì. Êî-
ãîñü ö³êàâèëà çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
á³ëÿ êëàäîâèùà, êîìóñü òðåáà 
ï³ä÷èñòèòè ë³ñîñìóãó á³ëÿ äîðîãè 
«Áà÷èíñüêîãî». Íà çàâåðøåííÿ 
çóñòð³÷³ ñåëü÷àíè çðîáèëè âèñíî-
âîê, ùî ó íèõ áàãàòî íåãàðàçä³â, 
ùî ó íèõ íå äðóæíÿ ãðîìàäà.

Íàñê³ëüêè ìè çíàºìî ìàõàðèí-
÷àí, öå ÷è íå íàéîðãàí³çîâàí³øà 
ãðîìàäà. Íî÷óâàëè íà ïîë³, ùîá 
â³äñòîÿòè ñâ³é âðîæàé ïàéîâèêè. 
Êîëè ñòàëè âèð³çàòè ñîñíîâèé 
ìîëîäíÿê — ãðîìàäà ïîâñòà-
ëà, òîä³ âñòèãëè çð³çàòè ò³ëüêè 
äåâ’ÿòü ñîñåí. À ç³ ëüâ³âñüêèì 
ñì³òòÿì òàê íàëÿêàëè ³íîãîðîä-
í³õ á³çíåñìåí³â, ùî ò³ ç ïåðåëÿêó 
ðîç³ðâàëè âñ³ äîãîâîðè ³ íå ò³ëü-
êè çàáðàëè ñâîº ñì³òòÿ, à é âè-
âåçëè ÷àñòèíó ìàõàðèíåöüêîãî.

Ó Ìàõàðèíöÿõ ó âñüîìó áóäå 
òîëê, òîìó ùî òàì º á³ëüøå 
60 àêòèâíèõ ãðîìàäÿí. ª ãðî-
ìàäè, ÿê³ íà ïîä³áíó çóñòð³÷ ç³-
áðàòèñÿ íå ìîæóòü. Çáèðàþòü-
ñÿ äâîº àáî øåñòåðî, îò òî á³äà 
ãðîìàäè.

Дороги, освітлення та реформи освіти та 
медицини: як у Махаринцях прошов схід села

СІЛИ НА ВЕЛОСИПЕДИ І ПОЇХАЛИ. 
ПРО ВЕЛОПРОБІГИ У ГРОМАДАХ
На колесах  У суботу, 22 травня, в 
Махнівці, днем пізніше, 23 травня, у 
Самгородку та 25 травня у школі № 9 
відбулися велопробіги, які провели 
в рамках святкування Дня Європи у 
Вінницькій області

ó÷àñíèöÿ. Ä³â÷èíêà, ÿê³é íåìàº 
ùå é òðüîõ ðîê³â, âèéøëà íà 
ñòàðò íà òðèêîë³ñíîìó âåëîñè-
ïåä³. Çäîëàòè 7-ê³ëîìåòðîâèé 
åòàï ìàëå÷³ áóëî íå ï³ä ñèëó, 
òîæ íàñîëîäèâøèñü àòìîñôå-
ðîþ, ìàáóòü, ïåðøèõ ñâî¿õ çìà-
ãàíü, âîíà çáàâèëà øâèäê³ñòü ³ 
â³äñòàëà. À ïåëîòîí äâîêîë³ñ-
íèõ ïðî¿õàâ â ñòîðîíó Ëîç³âêè 
3,5 ê³ëîìåòðà òà ðîçâåðíóâñÿ â 
á³ê ñòàðòó.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âåëîñèïå-
äèñò³â ñóïðîâîäæóâàëà ïîë³ö³ÿ.

Ó÷àñíèê³â ìàõí³âñüêîãî âåëî-
ïðîá³ãó íà ô³í³ø³ íàãîðîäæóâà-
ëè ñîëîäîùàìè, çà ñïîíñîðñüêî¿ 
ï³äòðèìêè äèðåêòîðà ÊÓ «Ñïîðò 
äëÿ âñ³õ» Îëåíè Ïîë³ùóê, òà 
ñïîðòèâíîãî ³íñòðóêòîðà Âîëî-
äèìèðà Áîøêà. Âåëîñèïåäèñòè 
Ñàìãîðîäîöüêî¿ ãðîìàäè ï³ñëÿ 
ô³í³øó ïî¿õàëè íà ñ³ëüñüêèé 
ñòàä³îí ³ äåìîíñòðóâàëè íà äâî-

êîë³ñíèõ ô³ãóðíå êàòàííÿ.
Ó÷àñíèêàì ôåñòèâàëþ âåëî-

çàá³ã äóæå ñïîäîáàâñÿ. Âîíè 
ïîäÿêóâàëè îðãàí³çàòîðàì, à ò³ 
â ñâîþ ÷åðãó îá³öÿëè âåëîñèïå-
äèñòàì íîâó çóñòð³÷. Ìîæëèâî, 
íàñòóïíîãî ðàçó âåëîñèïåäèñòè 
ç áåðåã³â Ãíèëîï’ÿò³, Äåñåíêè òà 
Ãóéâè ïðîâåäóòü âåëîïðîá³ã â 
îäèí äåíü ³ çà óìîâè áåçïå÷íîãî 
äëÿ ä³òåé ìàðøðóòó ç’¿äóòüñÿ â 
îäíîìó ì³ñö³.

Старт велосипедистів у Самгородку. Найменшій учасниці лише 2 роки і 11 місяців

– У Махаринцях 27 ставків. Добре було б започаткувати 
рибну справу, – говорив один з виступаючих
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ÎÑÂ²ÒÀ

ОЛЕНА УДВУД 

 Óñë³ä çà Êîçÿòèíîì Ñàì-
ãîðîäîöüêà ñ³ëüñüêà ðàäà òàêîæ 
îãîëîñèëà êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ 
âàêàíòíèõ ïîñàä êåð³âíèê³â íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â. Íàãàäàºìî, ùî 
ó Êîçÿòèíñüê³é ãðîìàä³ íàðàç³ âà-
êàíòíà ïîñàäà äèðåêòîðà ó øêî-
ëàõ ¹1, 2, 3, 5, Ñåñòðèí³âñüê³é 
øêîë³-äèòÿ÷îìó ñàäêó òà øêî-
ë³-ã³ìíàç³¿ äèòÿ÷îìó ñàäêó ³ìåí³ 
Âîëîäèìèðà Ï³äãîðáóíñüêîãî.

Ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ Ñàìãîðî-
äîöüêîãî â³ää³ëó îñâ³òè, êóëü-
òóðè, ìîëîä³ ³ ñïîðòó ïåðåáóâàº 
ñ³ì çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë. ² äëÿ 
ïîëîâèíè ç íèõ øóêàòèìóòü íî-

âèõ êåð³âíèê³â. Öå ñòàëî â³äîìî 
ç îãîëîøåííÿ, ÿêå ðîçì³ñòèëè 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ñàìãîðî-
äîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.

Âàêàíòíå ì³ñöå äèðåêòîðà 
ó Çîçóëèíåöüê³é øêîë³-äèòÿ÷î-
ìó ñàäêó. Íàðàç³ øêîëó î÷îëþº 
67-ð³÷íèé Ìèêîëà ßðåì÷óê. Â³í 
ïðàöþº äèðåêòîðîì íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â.

Øóêàþòü íîâîãî êåð³âíèêà ³ 
äëÿ øêîëè-äèòÿ÷îãî ñàäêà ó Â³-
âñÿíèêàõ. Òàìòåøí³ì íàâ÷àëü-
íèì çàêëàäîì íèí³ êåðóº 63-ð³÷-
íà Ãàëèíà Òðîôèì÷óê. Âîíà 
î÷îëþº øêîëó ïîíàä 10 ðîê³â.

Âàêàíòíà òàêîæ ïîñàäà äè-

ðåêòîðà Ìèêîëà¿âñüêî¿ øêî-
ëè-äèòÿ÷îãî ñàäêà. Ïîêè ùî 
íàâ÷àëüíèé çàêëàä î÷îëþº 
â÷èòåëü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³-
òåðàòóðè òà ÷åñüêî¿ ìîâè Ëàðèñà 
Ëàíîâèê. Íà ïîñàä³ äèðåêòîðà 
òðîõè ìåíøå 10 ðîê³â. Äî òîãî, 
ÿê î÷îëèòè íàâ÷àëüíèé çàêëàä, 
áóëà çàñòóïíèêîì.

Øóêàþòü íîâîãî êåð³âíèêà 
òàêîæ äëÿ Éîñèï³âñüêî¿ øêî-
ëè. Íàðàç³ çàêëàäîì îñâ³òè êå-
ðóº 61-ð³÷íèé Àíàòîë³é Ñàéêî. 
Ïðèéøîâ äî øêîëè ó 1984 ðîö³ 
â÷èòåëåì ô³çêóëüòóðè. Î÷îëþº 
ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ á³ëüøå 
10 ðîê³â.

ОЛЕНА УДВУД 

Íà ïî÷àòêó òðàâíÿ Óïðàâë³í-
íÿ îñâ³òè òà ñïîðòó îãîëîñèëî 
êîíêóðñ íà âèçíà÷åííÿ îïîðíî-
ãî çàêëàäó çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè ñåðåä øê³ë Êîçÿòèíñüêî¿ 
ãðîìàäè. Äî íüîãî äîëó÷èëîñÿ 
ëèøå äâà íàâ÷àëüíèõ çàêëàäè — 
ë³öåé-øêîëà (êîëèøíÿ øêîëà 
¹ 4) ³ øêîëà-ã³ìíàç³ÿ-äèòÿ÷èé 
ñàäîê ³ìåí³ Âîëîäèìèðà Ï³ä-
ãîðáóíñüêîãî.

Îö³íþâàííÿ ïðîâîäèëîñÿ 
çà 24 êðèòåð³ÿìè: â³ä ê³ëüêîñ-
ò³ ó÷í³â äî íàÿâíîñò³ ó øêîë³ 
â³ëüíîãî äîñòóïó äî Wi-Fi. Ë³-
öåé-øêîëà íàáðàëà 215 áàë³â, 
à øêîëà-ã³ìíàç³ÿ-äèòÿ÷èé ñà-
äîê — 200. Îñòàííÿ âòðàòèëà 
20 áàë³â ó ÷îòèðüîõ êðèòåð³ÿõ 
(«ïðîâåäåííÿ îñòàííüîãî êàï³-
òàëüíîãî ðåìîíòó», «îðãàí³çàö³ÿ 
³íêëþçèâíî¿ îñâ³òè», «ê³ëüê³ñòü 
ïåðåìîæö³â òà ïðèçåð³â îë³ìï³-
àä, êîíêóðñ³â ³ çìàãàíü», «ê³ëü-
ê³ñòü ïðîô³ë³â»), àëå îá³ãíàëà 
ë³öåé íà 5 î÷îê çà ê³ëüê³ñòþ 
ô³ë³é.

Çà ðåçóëüòàòàìè â³äáîðó êîí-
êóðñíà êîì³ñ³ÿ îáèäâà íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè âèçíàëà îïîðíèìè. 
Îñòàòî÷íî öå ïèòàííÿ ìàº âèð³-
øèòè ì³ñüêà ðàäà íà ñåñ³¿. Ñàìå 
äåïóòàòè ñâî¿ì ãîëîñóâàííÿì 

âèçíà÷àòü, ÷è áóäóòü ö³ øêî-
ëè îáèäâ³ îïîðíèìè, ÷è ëèøå 
îäíà ç íèõ. Íàéáëèæ÷à ñåñ³ÿ, 
íà ÿê³é îáðàíö³ ìàþòü ðîçãëÿíó-
òè öå ïèòàííÿ, â³äáóäåòüñÿ âæå 
ó ï’ÿòíèöþ, 28 òðàâíÿ.

ЩО ТАКЕ ОПОРНА ШКОЛА?
Ñòâîðþâàòè îïîðí³ øêîëè 

ïî÷àëè ùå ó 2016 ðîö³, êîëè 
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè 
î÷îëþâàëà Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷. Ñòà-
íîì íà ïî÷àòîê ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó 
íà Â³ííè÷÷èí³ ä³ÿëî âæå 64 îïî-
ðí³ çàêëàäè, ó ÿêèõ íàâ÷àëîñÿ 
30 òèñÿ÷ ó÷í³â.

Îïîðíà øêîëà — öå ãîëîâíèé 
íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ÿêèé ìàº 
ñâî¿ ô³ë³¿. Ó òàê³é øêîë³ ó÷í³ 
îòðèìóþòü ïîâíó çàãàëüíó ñå-
ðåäíþ îñâ³òó, ïðîñò³øèìè ñëî-
âàìè, íàâ÷àþòüñÿ ç 1 ïî 11 êëàñ, 
÷è ç ñàäî÷êà äî 11 êëàñó, ÿêùî 
äî ñêëàäó øêîëè âõîäèòü ùå é 
äîøê³ëüíå â³ää³ëåííÿ. Íàòîì³ñòü 
ô³ë³¿ — öå äåâ’ÿòèð³÷êè ÷è ïî-
÷àòêîâ³ øêîëè.

Òà öå íå ºäèíà â³äì³íí³ñòü ì³æ 
îïîðíîþ øêîëîþ ³ ô³ë³ºþ. Áî 
îïîðíèé çàêëàä, äî òîãî æ, ìàº 
þðèäè÷íó ñàìîñò³éí³ñòü. Òîáòî, 
º îêðåìîþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ, 
ÿêîþ êåðóº äèðåêòîð. Â³í ïðè-
éìàº ð³øåííÿ ïðî òå, êîãî çà-
ðàõîâóâàòè íà íàâ÷àííÿ, êîãî 

ЯКІ ШКОЛИ КОЗЯТИНА МОЖУТЬ 
СТАТИ ОПОРНИМИ? 
Реформа  У Козятині провели конкурс 
на визначення опорного закладу освіти. 
За його підсумками переможцями стали 
ліцей-школа та школа-гімназія-дитячий 
садок, що у Сигналі. Що таке опорна 
школа і для чого її роблять?

Галина 
Трофимчук. 
Директор школи 
у Вівсяниках 

Лариса Лановик. 
Директор школи 
у Миколаївці 

Анатолій Сайко. 
Директор школи 
у Йосипівці 

Нових директорів шукатимуть і для шкіл 
Самгородоцької територіальної громади

áðàòè íà ðîáîòó òîùî. Íàòîì³ñòü 
ô³ë³ÿ ö³º¿ ñàìîñò³éíîñò³ íå ìàº ³ 
ïîâí³ñòþ çàëåæèòü â³ä îïîðíîãî 
çàêëàäó.

Íà Êîçÿòèíùèí³ ï³îíåðàìè 
äåöåíòðàë³çàö³¿ ó ñôåð³ îñâ³òè 
ìîæíà ââàæàòè øêîëó ¹ 9, 
ùî ó ñåë³ Êîçÿòèí³, Äóáîâîìà-
õàðèíåöüêèé ³ Íåïåä³âñüêèé 
ÇÍÂÊ. Ñàìå ö³ íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè ìàþòü ñâî¿ ô³ë³¿. Òàê, 
äåâ’ÿòèð³÷êà â ²âàíê³âöÿõ º ô³-
ë³ºþ øêîëè ¹ 9, ó Æóðáèíöÿõ 
ïðàöþº ô³ë³ÿ Äóáîâîìàõàðè-
íåöüêî¿ øêîëè, ÿêà çàáåçïå÷óº 
ëèøå ïî÷àòêîâó îñâ³òó, øêîëà 
ó Ãóð³âöÿõ ä³º ÿê ô³ë³ÿ Íåïåä³â-
ñüêîãî ÇÍÂÊ.

Óñ³ ö³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ðà-
í³øå áóëè ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ 
Â³ää³ëó îñâ³òè ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿. Íèí³ íèìè êåðóþòü 
áåçïîñåðåäíüî ãðîìàäè.

ДЛЯ ЧОГО СТВОРЮЮТЬ 
ОПОРНУ ШКОЛУ?

Ñåðåä ì³ñüêèõ øê³ë äîñ³ 
æîäíà íå ìàëà ñòàòóñó îïî-
ðíî¿. Òî ÷îìó âèíèêëà ïîòðåáà 
ñòâîðþâàòè îïîðíó øêîëó ñàìå 
çàðàç? Ïðè÷èíà ó çì³íàõ, ÿê³ ìà-
þòü â³äáóòèñÿ ó ñèñòåì³ îñâ³òè.

Ñïðàâà â òîìó, ùî ó øê³ë 
íà äðóãîìó Êîçÿòèí³, Ôëîð³à-
í³âö³ òà Êîðäèø³âö³ áóäóòü ïî-
íèæóâàòè ñòóï³íü. Â³äïîâ³äíå 
ð³øåííÿ âæå ï³äãîòóâàëè äî ñåñ³¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ïîêè ùî âèùåïåðåë³÷åí³ çà-
êëàäè — öå øêîëè ²-²²² ñòóïå-
í³â, à öå îçíà÷àº, ùî òóò íà-
â÷àþòüñÿ ä³òè ç 1 ïî 11 êëàñ. 
Ï³ñëÿ ïîíèæåííÿ ñòóïåíÿ âîíè 
ñòàíóòü äåâ’ÿòèð³÷êàìè ³ ¿õ ïåðå-
òâîðÿòü íà ô³ë³¿. ² öå âñå âæå ç 
íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó, òîáòî, 

ç 1 âåðåñíÿ 2021 ðîêó.
Õî÷à çà ïëàíîì îïòèì³çàö³¿ 

çàêëàä³â îñâ³òè, ÿêèé ïðèéíÿëà 
ì³ñüêà ðàäà íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ 
öüîãî ðîêó, ïåðøî÷åðãîâî ïî-
íèæóâàòè ñòóï³íü ìàëè ó øêîëàõ 
Ôëîð³àí³âêè, Ïèêîâöÿ, Ñåñòðè-
í³âêè ³ Çàë³çíè÷íîãî (äðóãèé 
Êîçÿòèí). À Êîðäèø³âåöüêà 
øêîëà ï³äïàäàëà ï³ä äðóãó ÷åð-
ãó — òóò ìàëè çàáèðàòè ñòàðø³ 
êëàñè ó 2022-ìó.

Òîæ ÇÍÂÊ ¹ 6, ùî íà äðó-
ãîìó Êîçÿòèí³, Êîðäèø³âñüêà 
ÑÇØ ³ Ôëîð³àí³âñüêèé ÇÍÂÊ, 
ÿê ô³ë³¿, áóäóòü ó ï³äïîðÿäêó-

âàíí³ îïîðíîãî çàêëàäó îñâ³-
òè, ÿêèé äëÿ öüîãî ñòâîðþþòü. 
À ñòàðøîêëàñíèê³â öèõ øê³ë 
ï³äâîçèòèìóòü äî îïîðíî¿ øêîëè 
àâòîáóñîì.

Ïîêè ùî äîñòåìåííî íå â³äî-
ìî, ÿêà ç öèõ øê³ë ñòàíå ô³ë³ºþ 
ë³öåþ, à ÿêà — øêîëè-ã³ìíàç³¿-
äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà. Ïðîòå, âðà-
õîâóþ÷è òåðèòîð³àëüíó â³ääàëå-
í³ñòü, ìîæåìî ñïðîãíîçóâàòè, 
ùî ë³öåé-øêîëà ìàòèìå îäíó 
ô³ë³þ — ÇÍÂÊ ¹ 6, à øêîëà-
ã³ìíàç³ÿ-äèòÿ÷èé ñàäîê — äâ³ 
ô³ë³¿ — ó Ôëîð³àí³âö³ ³ Êîð-
äèø³âö³.

Ліцей-школа брала участь у конкурсі опорних закладів 
освіти. За підсумками, вона набрала 215 балів
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ОЛЕНА УДВУД

Ïåðøà çóïèíêà òóðó, ÿêèé 
ðîçðîáèëà ô³ðìà ç Êèºâà — 
êàîë³íîâèé êàð’ºð ó Ãëóõ³âöÿõ. 
Öå — îäíå ç óí³êàëüíèõ ì³ñöü 
íå ëèøå Êîçÿòèíùèíè, à âçà-
ãàë³ Â³ííè÷÷èíè. ×åðåç ñâ³é 
çîâí³øí³é âèãëÿä íàø êàîë³íî-
âèé êàð’ºð ÷àñòî ïîð³âíþþòü ³ç 
âñåñâ³òíüîâ³äîìèì òóðåöüêèì 
Ïàìóêêàëå. ² òàì, ³ òàì — äèâî-
âèæíà êðàñà, ïîºäíàííÿ ã³ðñüêî¿ 
ïîðîäè á³ëîãî êîëüîðó ³ íåáåñ-
íî-áëàêèòíî¿ âîäè. Ùîïðàâäà, 
ïðèçíà÷åííÿ ó íèõ ð³çíå. ßêùî 
ó Ïàìóêêàëå º òåðìàëüí³ äæåðå-
ëà, äå ìîæíà êóïàòèñÿ, òî ó âî-
äîéìó íà òåðèòîð³¿ êàîë³íîâîãî 
êàð’ºðó êóïàòèñÿ íå ïóñòÿòü. Òà é 
íå çà öèì ëþäè ñþäè ¿äóòü. Àäæå 

êàîë³íîâèé êàð’ºð ïðèâàáëþº 
ñâî¿ìè êðàºâèäàìè. Íà éîãî ôîí³ 
âèõîäÿòü äóæå ãàðí³ ôîòîãðàô³¿.

Êàîë³í, ÷è á³ëó ãëèíó òóò âè-
äîáóâàþòü âæå ïîíàä ñòîë³òòÿ. 
Ñàì çàâîä â³äêðèëè ùå çà öàð-
ñüêèõ ÷àñ³â. Éîãî çàñíóâàâ í³-
ìåöü çà ïîõîäæåííÿì Ïàâëî 
Àäåëüãåéì, ÿêèé ñòàâ æåðòâîþ 
ðåïðåñ³é.

Ùå îäíå ì³ñöå ó Ãëóõ³âöÿõ 
â ðàìêàõ òóðèñòè÷íîãî ìàðø-
ðóòó — ñòàðîâèííà öåðêâà ñâÿ-
òî¿ Ïàðàñêåâè. Êàì’ÿíó ñâÿòèíþ 
çâåëè ó 1851 ðîö³ ³ ¿é âäàëîñÿ 
ïåðåæèòè àíòèðåë³ã³éíó äîáó.

²ç Ãëóõ³âö³â òóðèñòè ïðÿìóþòü 
äî Á³ëîï³ëëÿ. Òóò ùå îäíà ðî-
äçèíêà Êîçÿòèíùèíè — ºäèíèé 
â îáëàñò³ Íàðîäíèé ìóçåé õë³áà 
ï³ä â³äêðèòèì íåáîì. Â³í ïðà-

КОЗЯТИНЩИНА СТАЄ 
ПОПУЛЯРНОЮ СЕРЕД ТУРИСТІВ
Відпочинок  Київська компанія 
розробила тур вихідного дня 
Козятинщиною. У його рамках наш 
край уже відвідали гості. Розповідаємо, 
які наші цікавинки приваблюють 
мандрівників зі столиці

öþº âæå ïîíàä òðèäöÿòü ðîê³â.
Ãîëîâíà åêñïîçèö³ÿ Ìó-

çåþ — ñòàðîâèííèé â³òðÿê, 
ÿêèé ó 1910 ðîö³ çáóäóâàâ ì³ñ-
öåâèé æèòåëü Ôåä³ð Á³ëîøêàï. 
Â³í º ïàì’ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè. 
Ó â³òðÿêó ïðåäñòàâëåí³ åêñïî-
çèö³¿ ç ³ñòîð³¿ õë³áà. Ñåðåä åêñ-
ïîíàò³â — êðèõ³òí³ áóõàíö³ äëÿ 
êîñìîíàâò³â, ÿê³ íå ÷åðñòâ³þòü 
ïðîòÿãîì ï³âðîêó.

Ùå äâà îá’ºêòè íà òåðèòîð³¿ 
ìóçåþ — êëóíÿ ³ õàòà. Ó êëóí³ 
ïðåäñòàâëåíà åêñïîçèö³ÿ ç ³ñ-
òîð³¿ õë³áîðîáñòâà. Òóò ìîæíà 
ïîáà÷èòè çíàðÿääÿ ïðàö³, ÿê³ 
âèêîðèñòîâóâàëè õë³áîðîáè. 
À ó õàò³ ïðåäñòàâëåíî ïîáóò 
ñåëÿí XVIII–XIX ñòîë³òòÿ. Òóò 
³ ñòàðîâèííà ï³÷, ³ ïîêóòòÿ, äå 
âèñÿòü îáðàçè ç ðóøíèêàìè.

Äàë³ çà ìàðøðóòîì — Ñåñòðè-
í³âêà. Òóò ðîçòàøîâàíèé Ìóçåé 
Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî. Éîãî 
îáëàøòóâàëè íà ì³ñö³ ñòàðî¿ 
õàòè, äå êîëèñü æèâ ä³äóñü öüî-
ãî â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ä³ÿ÷à. 

Ó íàø³é Ñåñòðèí³âö³ ìåøêàëè 
íå ëèøå ä³äóñü ç áàáóñåþ Ìèõàé-
ëà Ãðóøåâñüêîãî, à é éîãî ìàìà 
Ãëàô³ðà, ÿêà òóò íàðîäèëàñÿ.

Ä³ä Ãðóøåâñüêîãî, Çàõàð³é 
Îïïîêîâ, áóâ ñâÿùåíèêîì 
ó ì³ñöåâ³é öåðêâ³ Ñâÿòî¿ Ïî-
êðîâè. À ùå äîñèòü øàíîâàíîþ 

ëþäèíîþ ó âèñîêèõ êîëàõ. Ìè-
õàéëî Ãðóøåâñüêèé íå ðàç ïðè-
¿çäèâ äî Ñåñòðèí³âêè íà ãîñòèíè 
äî ä³äà ç áàáóñåþ.

Ìóçåé Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêî-
ãî ôóíêö³îíóº ó Ñåñòðèí³âö³ ³ç 
2006 ðîêó. Ó åêñïîçèö³¿ ïðåä-
ñòàâëåí³ ìàòåð³àëè, ùî ñòîñó-
þòüñÿ ÿê æèòòÿ Ãðóøåâñüêîãî, 

òàê ³ éîãî ðîäè÷³â.
Ùå îäíå òóðèñòè÷íå ì³ñ-

öå íåïîäàë³ê ñåëà — óðî÷èùå 
«Ñåñòðèí³âñüêà äà÷à». Öå — áî-
òàí³÷íèé çàêàçíèê äåðæàâíîãî 
çíà÷åííÿ ó äóáîâîìó ë³ñ³. Òóò 
çóñòð³÷àþòüñÿ ðîñëèíè, çàíåñåí³ 
äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.

Ê³íöåâà çóïèíêà òóðèñòè÷-
íîãî ìàðøðóòó — Êîçÿòèí. Òóò 
íà ãîñòåé ÷åêàº ñâÿòàÿ ñâÿòèõ 
íàøîãî ì³ñòà, ïàì’ÿòêà àðõ³òåê-
òóðè Õ²Õ ñòîë³òòÿ, ÿêà çàõîïëþº 
êîæíîãî, õòî ¿¿ áà÷èòü, — âîêçàë. 
Îêð³ì îøàòíî¿ áóä³âë³ öàðñüêèõ 
÷àñ³â òóò òàêîæ º ìóçåé «Ð³äíèé 
êðàé», äå ïðåäñòàâëåí³ åêñïîíà-
òè, ùî ñòîñóþòüñÿ ³ñòîð³¿ âîêçà-
ëó, òà ïîñò³éíî ä³þ÷à âèñòàâêà 
çíàíîãî â Óêðà¿í³ õóäîæíèêà 
Îëåãà Øóïëÿêà.

Ó ïðîãðàì³ òóðó òàêîæ åêñ-
êóðñ³ÿ ì³ñòîì, äå ãîñòÿì ïîêàçó-
þòü ³íø³ àðõ³òåêòóðí³ ðîäçèíêè 
Êîçÿòèíà, òàê³ ÿê Óìàíñüêèé 
áóäèíîê ³ ñòàðîâèííà âîäîíà-
ï³ðíà âåæà.

Деякі кияни, які вже відвідали 
Козятинщину, поділилися сво-
їми враженнями у коментарях 
на сайті туроператора.
«Унікальні чотири музеї, і в кож-
ному — душа, глибокі знання, 
любов до свого краю і його 
творців. Всюди нас тепло зустрі-
чали. У Буфетній (Королівська 
зала) Козятинського залізнич-
ного вокзалу нам організува-
ли каву і чай, щоб ми могли 
поринути в атмосферу і магію 
цього колись людного місця. А з 
висоти мосту відкрилася диво-
вижна панорама. Це вже був 

не вокзал, а корабель, ніс якого 
розсікав хвил і — залізничні ко-
лії. Таке конструктивне бачення 
інженерів просто вражає», — на-
писала Антоніна.
«Розкіш, вишуканість інтер’єру 
залізничного вокзалу, багато-
шарові картини і теплий при-
йом у Козятині; маленький 
музей Михайла Грушевського 
і вичерпна інформація про 
Сестринівку; цікаві експонати 
музею хліба і привітні люди; 
неординарні місця — все поєд-
налося в екскурсії», — написала 
Лариса.

«Всюди нас тепло зустрічали» Ó ïðîãðàì³ òóðó òàêîæ 
åêñêóðñ³ÿ ì³ñòîì, 
äå ãîñòÿì, êð³ì 
âîêçàëó, ïîêàçóþòü 
³íø³ àðõ³òåêòóðí³ 
ðîäçèíêè Êîçÿòèíà 

Один з куточків нашого краю, який приваблює туристів — каоліновий кар’єр 
у Глухівцях. Тут виходять ефектні фотографії на фоні фантастичних краєвидів
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 Â îðãàíàõ âëàäè íàøîãî íî-
âîãî ðàéîííîãî öåíòðó ïðàöþ-
þòü ïåðåâàæíî õì³ëüíè÷÷àíè, 
³ âêðàé ð³äêî — êàëèí³â÷àíè. 
Çàáàãàòî áóäå íàâ³òü ïàëüö³â îä-
í³º¿ ðóêè, àáè ¿õ ïîðàõóâàòè. Òà 
÷àñîì ì³ñöå çíàõîäèòüñÿ ³ äëÿ 
êîçÿòèí÷àí.

Äíÿìè ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî òå, ùî ïîïåðåäí³é ì³ñüêèé 
ãîëîâà Êîçÿòèíà Îëåêñàíäð 
Ïóçèð ñòàâ çàñòóïíèêîì ãîëîâè 
Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ïðî öå íà ñâî-
¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê ïîâ³äîìèâ 
î÷³ëüíèê ÐÄÀ Áîãäàí Êóçíåö.

«Â³äïîâ³äíî äî ëèñòà-ïîãî-
äæåííÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 
20.05.2021 ¹ 01.01–70/3622 ðîç-
ïîðÿäæåííÿì ãîëîâè ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ïóçèðà Îëåêñàíäðà 
Äìèòðîâè÷à ïðèçíà÷åíî çà-
ñòóïíèêîì ãîëîâè Õì³ëüíèöüêî¿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç 25 òðàâíÿ 
2021 ðîêó», — éäåòüñÿ ó äîïèñ³.

Äîäàìî, ùî îêð³ì Îëåêñàíäðà 
Ïóçèðà, Áîãäàí Êóçíåö ìàº ùå 

äâà çàñòóïíèêè. Öå — â³ííè÷àíè 
Áîãäàí Çóá÷èê ³ Ñåðã³é ×àáàí. 
Ïåðøèé î÷îëþâàâ Êàëèí³âñüêó 
ÐÄÀ, äðóãèé ðàí³øå ïðàöþâàâ 
ó îáëàñí³é ïðîêóðàòóð³. Äî ðå÷³, 
íèí³øí³é ãîëîâà Õì³ëüíèöüêî¿ 
ÐÄÀ é ñàì ïðàöþâàâ ó ïðîêóðà-
òóð³ — ñïåðøó ó Êàëèí³âñüê³é, 
ïîò³ì — â îáëàñí³é. Öå â³äîìî 
ç á³îãðàô³¿, ÿêó îïóáë³êóâàëè 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ðàéäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿.

Îëåêñàíäð Ïóçèð íå ºäèíèé 
êîçÿòèí÷àíèí, ÿêèé ïðàöþº 

â îðãàíàõ âëàäè ó Õì³ëüíèêó. 
Àäæå â³äíåäàâíà êîëèøí³é 
ãîëîâíèé ë³êàð Êîçÿòèíñüêî¿ 
öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ 
Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê, ÿêèé íà-
ïðèê³íö³ êâ³òíÿ ï³øîâ ç³ ñâîº¿ 
ïîñàäè, òåæ ïðàöåâëàøòóâàâñÿ 
ó Õì³ëüíèêó. Â³í î÷îëèâ Â³ä-
ä³ë îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òàìòåø-
íüî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Êîíêóðñ 
íà çàì³ùåííÿ ö³º¿ ïîñàäè îãî-
ëîñèëè ùå 28 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó, 
ïîëîæåííÿ ïðî â³ää³ë ïðèéíÿëè 
íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ 27 êâ³òíÿ, 

à äåêëàðàö³þ êàíäèäàòà íà ïî-
ñàäó Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê ïîäàâ 
1 òðàâíÿ.

Äîäàìî, ùî íèí³ ìåðîì 
Õì³ëüíèêà º Ìèêîëà Þð÷èøèí, 
áðàò íàðîäíîãî äåïóòàòà â³ä íà-
øîãî îêðóãó Ïåòðà Þð÷èøèíà. 
Íà ìèíóëîð³÷íèõ ì³ñöåâèõ âè-
áîðàõ Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê ³ Ìè-
êîëà Þð÷èøèí áàëîòóâàëèñÿ â³ä 
îäí³º¿ ïàðò³¿ — «Çà ìàéáóòíº». 
À ùå Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê ïåâ-
íèé ÷àñ áóâ ïîì³÷íèêîì íàðäåïà 
Ïåòðà Þð÷èøèíà.

Двоє екс-посадовців з Козятина тепер у Хмільнику
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ÑÏÎÐÒ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó Ëüâîâ³ ïðîéøîâ êîìàíäíèé 
×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ëåãêî¿ àò-
ëåòèêè ñåðåä þíàê³â òà ä³â÷àò, 
ÿêèì íå á³ëüøå 17 ðîê³â. Âçÿëè 
â íüîìó ó÷àñòü ó ñêëàä³ êîìàíäè 
çá³ðíî¿ Â³ííè÷÷èíè êîçÿòèíñüê³ 
ëåãêîàòëåòè.

Á³ãîâ³ äîð³æêè òà ñåêòîðè äëÿ 
ñòðèáê³â ñïîðòèâíî¿ áàçè óí³-
âåðñèòåòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ì. 
²âàíà Áîáåðñüêîãî áóëè íå çî-
âñ³ì âäàëèìè äëÿ âèõîâàíö³â 
ÊÄÞÑØ.

Ó ñåêòîð³ äëÿ ñòðèáê³â ó âè-
ñîòó Êèðèëî Ëóöåíêî, ÿêèé âæå 
äîëàâ ïëàíêó íà âèñîò³ 2 ìåòðè, 

ç ðåçóëüòàòîì 193 ñì, âèáîðîâ 
òðåòº ì³ñöå ³ ñòàâ áðîíçîâèì 
ïðèçåðîì. Âëàäèñëàâ Ïîë³ùóê 
â öüîìó âèä³ ïîñ³â 12 ì³ñöå. 
Éîãî ðåçóëüòàò — 170 ñì. Ìàê-
ñèì Ãàéäó÷îê â á³ãó íà 110 ìå-
òð³â ç ïåðåøêîäàìè ç ðåçóëü-
òàòîì 16,4 ñåêóíäè ô³í³øóâàâ 
òðèíàäöÿòèì.

Ñåðåä ä³â÷àò ªëèçàâåòà ×îðíà 
áóëà ï'ÿòîþ, ïîäîëàâøè ïëàíêó 
íà âèñîò³ 165 ñì, à Äàøà Ïå-
ðåâåðçîâà ñòðèáíóëà íà 15 ñàí-
òèìåòð³â íèæ÷å ªëèçàâåòè ³ ç 
ðåçóëüòàòîì 150 ñàíòèìåòð³â 
áóëà â ï³äñóìêîâîìó ïðîòîêîë³ 
îäèíàäöÿòîþ.

Ïåðåä ïî¿çäêîþ ó Ëüâ³â ìè 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

  Ó ìèíóë³ âèõ³äí³, 22 òà 
23 òðàâíÿ, íà áàç³ Â³ííèöüêîãî 
êîëåäæó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é 
ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ ç âîëåéáîëó ñåðåä 
þíàê³â 2006–2007 ðîê³â íà-
ðîäæåííÿ. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè 
ó÷àñòü 6 êîìàíä: ç³ Æìåðèí-
êè, Áåðøàä³, Ãí³âàí³, Ãàéñèíà, 
ßìïîëÿ òà Êîçÿòèíà.

Íà òàêèõ ïðåäñòàâíèöü-
êèõ çìàãàííÿõ, ÿê îáëàñíà 
ïåðø³ñòü ÷è êóáîê îáëàñò³, 
ÿê ïðàâèëî, áåðóòü ó÷àñòü 
áëèçüêî 10 ³ á³ëüøå êîìàíä. 
Òà, ìàáóòü, êàðàíòèí ç êîðî-
íîâ³ðóñîì íå äàâ çìîãè äåÿ-
êèì øêîëàì âîëåéáîëó âçÿòè 
ó÷àñòü ó òóðí³ð³.

Ø³ñòü êîìàíä ðîçáèëè 
íà äâ³ ãðóïè, ïî òðè êîìàíäè 
â êîæí³é. Âîëåþ æåðåáà íà-
øèì çåìëÿêàì âèïàëî ãðàòè 
ç êîìàíäàìè Ãí³âàí³ òà Áåð-
øàä³. Îáèäâ³ çóñòð³÷³ çàâåð-
øèëèñü ç îäíàêîâèì ðàõóí-
êîì 2:0 íà êîðèñòü êîìàíäè 
Êîçÿòèíà. ²íøó ãðóïó ñêëàëè 
êîìàíäè Æìåðèíêè, ßìïîëÿ 
òà Ãàéñèíà 

Íà ïðàâàõ áåççàïåðå÷íî-
ãî ë³äåðà ãðóïè íàø³ ãðàâö³ 
îòðèìàëè ïðàâî ïîçìàãàòèñÿ 
çà ïåðåìîãó ç êîìàíäîþ, ÿêà 
çàéíÿëà ïåðøå ì³ñöå ó äðóã³é 
ãðóï³. Ñóïåðíèêîì êîçÿòèí-
ñüêèõ âîëåéáîë³ñò³â ó âåëèêî-
ìó ô³íàë³ ñòàëè ìàéñòðè ì’ÿ÷à 
³ ñ³òêè êîìàíäè Æìåðèíêè.

«Ô³íàëüíà ãðà áóëà ñïðàâä³ 
÷åìï³îíñüêîþ, ïåðøó ïàðò³þ 
ìè ïðîãðàëè, àëå íàëàøòóâàâ-
øèñü, îòðèìàëè âàæêó ïåðå-
ìîãó â äðóã³é òà òðåò³é ïàðò³¿ 
òà ñòàëè ùàñëèâèìè ïåðå-
ìîæöÿìè ÷åìï³îíàòó. Äåñÿòü 
«çîëîòèõ» ìåäàëåé ïîïîâíÿòü 
ñêàðáíè÷êó Êîçÿòèíùèíè. 
Íà æàëü, ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí 
íå âçÿëè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ 
íàø³ äðóç³ — áàð÷àíè, âïåâ-
íåíî ìîæíà ñêàçàòè, ùî öÿ 
êîìàíäà îáîâ'ÿçêîâî âòðó-
òèëàñÿ á ó òð³éêó ë³äåð³â», — 
íàïèñàëà íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó ôåéñáóê íàñòàâíèê äèòÿ÷î¿ 
ë³ãè êîìàíäè «Â³ííè÷÷èíà» 
òà òðåíåð ÊÄÞÑØ Ëàðèñà 
Ñèâîáîðîäüêî.

Òîæ òð³éêà ïðèçåð³â ÷åìï³-
îíàòó ìàº òàêèé âèãëÿä 

² ì³ñöå ³ çîëîò³ ìåäàë³ 
ó ÊÄÞÑØ. Ñð³áí³ íàãîðî-
äè ó âîëåéáîë³ñò³â ÄÞÑØ 
Æìåðèíêè. Òðåò³ìè ïðèçåðà-
ìè ñòàëà êîìàíäà ÎÄÞÑØ 
Áåðøàäü, ó íèõ áðîíçîâ³ íà-
ãîðîäè 

Ïåðåìîæö³ ³ ïðèçåðè ÷åì-
ï³îíàòó îòðèìàëè ïðèçè 
ó âèãëÿä³ ãðàìîò òà ìåäà-
ëåé. Îêðåìèìè â³äçíàêàìè 
äèðåêòîðàò çìàãàíü íàãîðî-
äèâ Àðñåíà Þõèì÷óêà. Â³í 
ñòàâ ïåðåìîæöåì ó íîì³-
íàö³¿ «êðàùèé çâ’ÿçóþ÷èé 
ãðàâåöü», à Â³êòîðà Øåâ÷óêà 
â³äçíà÷èëè ÿê êðàùîãî ð³ç-
íîñòîðîííüîãî ãðàâöÿ. Êî-
ìàíäà Êîçÿòèíñüêî¿ ÄÞÑØ 
íà ÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ âèñòó-
ïàëà â òàêîìó ñêëàä³: Îëåêñ³é 
Êîâòîíþê (êàï³òàí), Â³êòîð 
Øåâ÷óê, Àðñåí Þõèì÷óê, 
Ìèðîñëàâ Êîñèé, Âëàäèñëàâ 
Ñàâ³íñüêèé, Àíäð³é Àáðàìþê, 
Áîãäàí Áîäà÷åâñüêèé, Ìàêñèì 
Ëîíñüêèé, Òàðàñ Ñòàâí³é÷óê, 
Ïàâëî Âèøí³âñüêèé. Ï³äãîòó-
âàëà êîìàíäó þíàê³â òðåíåð-
âèêëèêëàäà÷ ÊÄÞÑØ Ëàðèñà 
Ñèâîáîðîäüêî.

КИРИЛО ЗДОБУВ «БРОНЗУ» 
НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ 
Гарний результат  Козятинчани 
взяли участь у Чемпіонаті України з 
легкої атлетики. Виступили достойно, 
але загалом результати могли бути 
кращими. Чому нашим землякам важко 
змагатися з суперниками з великих міст, 
розказав тренер спортшколи 

Наші волейболісти перемогли 
в чемпіонаті області

Кирило Луценко виборов третє місце. 
Він виконав стрибок у висоту з результатом 193 см

çóñòð³÷àëèñÿ ç òðåíåðîì-âèêëà-
äà÷åì Êîçÿòèíñüêî¿ ÄÞÑØ, 
Âîëîäèìèðîì Ãàëèöüêèì.

— ×åðåç êàðàíòèí ñïîðòñ-
ìåíè òðåíóâàëèñÿ ³íäèâ³äó-
àëüíî. Çáèðàëèñÿ îêðåìèìè 
ãðóïàìè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. 
Ó âåëèêèõ ì³ñòàõ º óìîâè äëÿ 
ïîâíîö³ííèõ òðåíóâàíü, à â Êî-
çÿòèí³ òàêèõ çàë³â íåìàº. Âàëå-
ð³é Øâåöü çàïðîøóº ó ñïîðò-
êîìïëåêñ «Êîëîñ», òàê ó Â³-
ííèöþ íå íà¿çäèøñÿ. Áóëè 
òàì äåê³ëüêà ðàç³â òà öüîãî 
íåäîñòàòíüî, ùîá íà ð³âíèõ 
âèñòóïàòè ç êðàùèìè ëåãêîàò-
ëåòè÷íèìè øêîëàìè Óêðà¿íè. 
ßê ìè âèñòóïèìî ó Ëüâîâ³, íà-
â³òü íå çíàþ, — ñêàçàâ òðåíåð.

Ï³ñëÿ ïðè¿çäó êîìàíäè 
ç³ Ëüâîâà, ìè çàïèòàëè ó òðå-
íåðà, ÷è çàäîâîëåíèé â³í ðå-
çóëüòàòîì ñïîðòñìåí³â?

— Ðåçóëüòàòîì ÿ çàäîâîëåíèé. 
ß íå çàäîâîëåíèé òèì, ùî ÷åðåç 
êàðàíòèí ìè âòðàòèëè ìîæëè-
â³ñòü äëÿ ïîâíîö³ííèõ òðåíó-
âàíü, — ñêàçàâ Ãàëèöüêèé. — ßê 
íà ìåíå, âèñòóïèëè äîñòîéíî, 
ÿê-íå-ÿê ïðèâåçëè ç ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè áðîíçîâó íàãîðîäó.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ó ñåðåäó, 19 òðàâíÿ, êîçÿòèí-
ñüêèé ôóòáîëüíèé êëóá «Ìîíî-
ë³ò» ãîñòþâàâ ó Æìåðèíö³. Êî-
çÿòèí÷àíè ïðè¿õàëè ó Æìåðèíêó 
íà êóáêîâó ãðó ó â³äïîâ³äü. Íà-
ãàäàºìî, ó ïåðø³é çóñòð³÷³ íàø³ 
çåìëÿêè çäîáóëè ïåðåìîãó ç ðà-
õóíêîì 2:1.

Íàø³ ôóòáîë³ñòè ¿õàëè ó Æìå-
ðèíêó ç ê³ëüêîìà çàâäàííÿìè. 
Ïåðøå — ïåðåìîãòè «Ãëàâ-Äîð» 
ïåðåêîíëèâ³øå, í³æ çðîáèëè öå 
â Êîçÿòèí³ 4 òðàâíÿ. Äðóãå — 
äîêàçàòè æìåðèí÷àíàì, ÷îãî 
âàðò³ â êîìàíä³ ïðè¿æäæ³ ôóòáî-
ë³ñòè. ² ïîêàçàòè ãàðíèé ôóòáîë, 
ñïîä³âàþ÷èñü, ùî æìåðèí÷àíè 
âæå íà âëàñíîìó ñòàä³îí³ áóäóòü 
ïîâîäèòèñÿ ïî-ñïîðòèâíîìó.

Çàá³ãàþ÷è íàïåðåä, ìîæåìî 
ñêàçàòè, ùî ó ö³é ãð³ íà ïîë³ 
áóâ ôóòáîë, ÿêèé ëþáëÿòü ³ ÷å-
êàþòü âáîë³âàëüíèêè. Êîìàí-
äè ïîâàæàëè îäíà îäíó. Ôîëè 
áóëè, íàâ³òü îäèí ç íèõ òÿãíóâ 
íà ÷åðâîíó êàðòêó, àëå òî àæ 
í³ÿê íå â³äâåðò³ ãðóáîù³ íà ïîë³.

Ùîäî ñàìî¿ ãðè, òî ðàõóíîê 
â í³é â³äêðèëè ãîñò³. Ãîë íà ðà-
õóíêó êàï³òàíà «Ìîíîë³òà» Äìè-
òðà Áàëèíñüêîãî. 

Íà ïî÷àòêó äðóãîãî òàéìó çó-

ñèëëÿìè íàïàäíèêà Àäàì÷óêà 
ãîñïîäàð³ çð³âíÿëè ðàõóíîê.

Çà äåê³ëüêà õâèëèí õîðîøèé 
ìîìåíò äëÿ âçÿòòÿ âîð³ò ìàâ 
Äìèòðî Êðàñíîñåëüñüêèé, òà 
áóâ çóïèíåíèé îáîðîíöåì ãîñ-
ïîäàð³â íå çà ïðàâèëàìè. Àðá³òð 
çóñòð³÷³ ïîêàçàâ íà òî÷êó, à ç 
îäèíàäöÿòèìåòðîâî¿ ïîçíà÷êè 
âäàëî ïðîáèâ Ðîìàí Îïðÿ.

Òà é ðàõóíîê 1:2 ïðîòðèìàâñÿ 
íåäîâãî. Äìèòðî Êðàñíîñåëü-
ñüêèé â³ääàâ ï’ÿòîþ êðèòèé ïàñ 
íà Îëåêñàíäðà Áàð÷óêà. Äëÿ â³í-
ãåðà «Ìîíîë³òà» çðîáèòè ðàõó-
íîê 1:3 áóëî ñïðàâîþ òåõí³êè. 
Îñòàòî÷íèé ï³äñóìîê ìàò÷ó ï³ä-
â³â ãåðîé ìàò÷ó Äìèòðî Êðàñ-
íîñåëüñüêèé. Ï³ñëÿ éîãî óäàðó 
ðàõóíîê ñòàâ 1:4.

Ïåðåì³ãøè «Ãëàâ-Äîð» ó äâîõ 
ìàò÷àõ, êîçÿòèíñüê³ ôóòáîë³ñòè 
âèéøëè äî ô³íàëó êóáêà îáëàñ-
ò³. Âîíè â ô³íàë³ çà òðîôåé ïî-
ì³ðÿþòüñÿ ñèëàìè ç âîëîäàðåì 
êóáêà ìèíóëîãî ðîêó «Ôàêåëîì» 
ç Ëèïîâöÿ, ÿêèé ó ñâîþ ÷åð-
ãó â äðóãîìó ï³âô³íàë³ íà ïîë³ 
ñóïåðíèêà ïåðåì³ã 1:2 òà ç³ãðàâ 
âí³÷èþ 2:2 íà ñòàä³îí³ «Êîëîñ» 
â Ëèïîâö³. Çà ñóìîþ äâîõ ³ãîð 
«Ôàêåë» ïåðåì³ã ÔÊ ç Îðë³âêè 
³ç çàãàëüíèì ðàõóíêîì 4:3.

У фіналі за кубковий трофей 
зіграють «Моноліт» та «Факел»
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ï’ÿòíèöþ, 21 òðàâíÿ, ñî-
ê³ëü÷àíè â³äçíà÷àëè Äåíü ñåëà. 
Ïåðøèìè ïðèâ³òàëè íàéìåí-
øèõ ìåøêàíö³â ñåëà. Äåïóòàò 
îáëàñíî¿ ðàäè ²ðèíà Êîëåñíèê 
ïðèâåçëà ïîäàðóíîê ç äèòÿ÷îãî 
òåàòðó «Àïåëüñèí». Ëåä³ Áàã ³ç 
Ñóïåð-êîòîì ðîçâàæàëè ä³òåé 
á³ëüøå ãîäèíè. Ìàëÿòà òà ä³òè 
øê³ëüíîãî â³êó òàíöþâàëè, íà-
êðèâàëè îäíå îäíîãî êóïîëîì 
ïàðàøóòà, âèçíà÷àëè êîìàíäó 
ïåðåìîæöÿ â ñïîðòèâíèõ êîí-
êóðñàõ òà íîñèëè øòó÷íîþ ðó-
êîþ ìîðîçèâî â êîøèêè. Äèòÿ÷å 
ñâÿòî òðîõè çàòÿãíóëîñÿ, òîìó 
äîðîñëèì äîâåëîñÿ ñâÿòêóâàòè 
ç íåâåëè÷êèì çàï³çíåííÿì.

Â³äêðèâ ñâÿòî äëÿ äîðîñëèõ 
ìîëèòâîþ íàñòîÿòåëü õðàìó 
ñâÿòîãî Ìèêîëè ×óäîòâîðöÿ 
îòåöü Âàñèëü. «Çîðÿíêà Àðò» 
ïî÷àëà ñâ³é âèñòóï â³òàëüíèì 
òàíöåì, à ä³â÷àòà â íàö³îíàëü-
íîìó âáðàíí³ ðîçäàâàëè ñâÿò-
êóþ÷èì êîðîâàé.

Ïðîäîâæèëè ñâÿòêîâó ïðî-
ãðàìó Òåòÿíà Ôàá³öüêà ï³ñíåþ 
«Ðîñà», à Ëþäìèëà Çàðåìáëþê 
ï³ñíåþ «Ñåëî ó äîëèí³». Öÿ 
ï³ñíÿ ïðîçâó÷àëà ñàìå äëÿ ñî-
ê³ëü÷àí. Àäæå ¿õíº ñåëî ÿêðàç 
ó äîëèí³ ³ íàâ³òü íå â îäí³é.

Ïîò³ì âåäó÷à çàïðîñèëà îðãà-
í³çàòîð³â ñâÿòà òà ì³ñüêîãî ãîëî-
âó Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè Òåòÿíó 
ªðìîëàºâó. Âñ³ âèñòóïàþ÷³ ãîâî-
ðèëè ò³ëüêè îñíîâíå ³ êîðîòêî. 
ßêùî ç óñ³õ ïðîìîâ çðîáèòè 
ºäèíèé âèñòóï, òî âèéøëî á 

ïðèáëèçíî òàêå. «Ñîê³ëü÷àíàì 
íèçüêèé óêë³í çà ñàìîâ³ääàíó 
ïðàöþ ³ ëþáîâ äî ñâîãî ñåëà. 
Ñåðåä ïîáàæàíü — ì³öíîãî 
çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî çàòèø-
êó â ðîäèíàõ, ðÿñíèõ âðîæà¿â 
³ ïðèðîñòó ó ãîñïîäàðñòâàõ. ² 
ó ñ³ëüñüêèõ ³ìåíèííèê³â âñå öå 
âèéäå, àäæå â Ñîê³ëüöÿ, íàâ³òü 
íàçâà ç êðèëàìè ïòàøåíÿòè, ÿêå 
âèðîñòå ó ñîêîëà».

Ä³àíà Áîíäàðåöü ç óêðà¿í-
ñüêîþ íàðîäíîþ ï³ñíåþ, âî-
êàëüíå òð³î «Ñîê³ëåöü» ï³ñíåþ 
«Ðîäèíà» òà «À ó ñåë³», ïðî-
äîâæèëè êîíöåðòíó ïðîãðàìó. 
À ï³ñëÿ âèñòóï³â àðòèñò³â íàñòà-
ëà íàéïðèºìí³øà ìèòü ñâÿòà — 
â³äçíà÷àëè ñåëü÷àí çà ïîâàãó òà 
çàñëóãè. Ïî÷àëè ç íàéñòàðøèõ.

Ï³ä áóðõëèâ³ îïëåñêè äî  
ñöåíè çàïðîñèëè íàéñòàðøó æè-
òåëüêó ñåëà 99-ë³òíþ Â³êòîð³þ 
Ëàí÷óê, ìîëîäøó íà 4 ðîêè Ìà-
ð³þ Ñàâ÷óê òà 94-ð³÷íîãî Â³êòî-
ðà Ãàëàíñüêîãî. Ñë³äîì çà íèìè 
ïðèâ³òàëè ïîäðóæí³ ïàðè. Ø³ñò-
äåñÿòèð³÷íèé þâ³ëåé ó øëþá³ 
â³äñâÿòêóâàëè Ñåðã³é òà Ãàëèíà 
Ãàéäàø. Ñîô³ÿ òà Ïàâëî Øâåöü, 
Ëþáîâ òà Ñòåïàí Ìåëüíè÷óêè 
â³äçíà÷èëè «çîëîòå âåñ³ëëÿ». 
Çà âñ³ ïîäðóæí³ ïàðè â³äïîâ³ëà 
Ëþáîâ Ìåëüíè÷óê.

— Êîëè ÿ ñòàâàëà íà âåñ³ëü-
íèé ðóøíèê, âñ³ áàæàëè äîæè-
òè â ïàð³ äî «Çîëîòîãî âåñ³ëëÿ». 
ß íå â³ðèëà, äîæèëà ³ âè íå â³ðè-
òå òà äîæèâåòå, — êàçàëà æ³íêà.

Ó ãîëîâè ñ³ìåéñòâà çàïèòàëè, 
ùî â³í ó ä³â÷èí³ Ëþá³ çíàéøîâ 
òàêîãî, ùî â³äñâÿòêóâàâ ç íåþ 

ДЕНЬ СЕЛА. ЯК СОКІЛЕЦЬ 
ВІДЗНАЧАВ СВОЇ 299-ТІ ІМЕНИНИ 
Свято  Сокілець святкував свій день 
народження традиційно: з короваєм, 
піснями, танцями та запашною кашею. 
А поважні гості в своїх виступах і 
побажаннях були переконані, що 
Сокілець підніметься на висоти, для чого 
хтось дав йому таку окрилену назву

ï³ââ³êîâèé þâ³ëåé ó øëþá³. 
Ñòåïàí ãîðäî â³äïîâ³â: «Ó ìîº¿ 
Ëþáè âñå áóëî!»

Â³äçíà÷èëè ïîäàðóíêîì â³ä 
ì³ñüêîãî ãîëîâè íàéìîëîäøó 
â ñåë³ ìîëîäó ïàðó. Àíàñòàñ³ÿ 
òà Îëåêñàíäð Ìåëüíèêè ò³ëü-
êè â ê³íö³ ëèïíÿ ìèíóëîãî ðîêó 
ñòàëè íà âåñ³ëüíèé ðóøíèê. Äëÿ 
íèõ ìóçè÷íå â³òàííÿ â³ä «Äð³ì-
äåíñó» òà Âîëîäèìèðà ²æèöüêî-
ãî ï³ñíåþ «Ñòðóìî÷îê».

ßê çàçíà÷èëà òàìàäà ñâÿòà 
ïàí³ Òåòÿíà, ùî êîæíà ðîäè-
íà — öå íåïîâòîðíà êâ³òêà ó â³-
íî÷êó, ÿêîìó ³ì’ÿ — Ñîê³ëåöü. 
Òà íàéá³ëüøîþ îêðàñîþ ñåëà º 
áàãàòîä³òíà ðîäèíà. Öå ïîäðóæ-
íÿ ïàðà Àë³íè òà Îëåêñàíäðà 
ç ÷óäîâèì ïðèçâ³ùåì Óêðà¿-
íåöü. Âîíè âèðîñòèëè é âè-
õîâàëè ñ³ìîõ ä³òåé. Ïîäàðóíêè 
â³ä ñïîíñîð³â ñâÿòà, à ìóçè÷íå 

â³òàííÿ — â³ä âîêàëüíîãî ãóð-
òó «Áåðåãèíÿ» ñåëà Ñèãíàë òà 
Òåòÿíè Ðóñàí³âñüêî¿

Çãàäàëè ³ àòîâö³â, âèïóñêíè-
ê³â, äîøê³ëüíÿò òà ãåðî¿â ³íòåð-
íàö³îíàëüíîãî îáîâ’ÿçêó. Äëÿ 
íèõ ïðîçâó÷àëî ìóçè÷íå â³òàííÿ 
â³ä Âîëîäèìèðà ²æèöüêîãî, «Çî-
ðÿíêè ÀÐÒ», âîêàëüíîãî ãóðòó 
ñåëà Ñèãíàë òà âîêàëüíîãî ãóðòó 
«Âîäîãðàé». Ï³ñëÿ ¿õíüîãî âè-
ñòóïó çâàðèëàñÿ êàøà ç þøêîþ 
çà ðåöåïòîì îäíîãî ç³ ñïîíñîð³â 
ñâÿòà Ñâÿòîñëàâà Êðàñîâñüêîãî.

Çàâåðøóâàëè ñâÿòêîâó ïðîãðà-
ìó õóäîæí³ êîëåêòèâè. Âîêàëü-
íèé ãóðò «Áåðåãèíÿ» òà êâàðòåò 
Ñîê³ëåöü ï³ñíåþ «Ãóëÿé ñåëî». Ç 
íàñèäæåíèõ ì³ñöü ï³äâåëàñÿ ïî-
äðóæíÿ ïàðà — Îëåã òà Ñâ³òëàíà 
Äìèòðåíêè ïóñòèëèñÿ â òàíåöü é 
ïîêàçàëè ãðîìàä³, ÿê ìàº ãóëÿòè 
òà âåñåëèòèñÿ ñåëî.

Дорогих гостей за традицією зустрічали запашним 
короваєм. Потім його розрізали і роздали присутнім

Олег та Світлана Дмитренки. Вони своїм танцем показали 
громаді, як має гуляти та веселитися село

Вітав сокілівчан і вокальний гурт «Берегиня» села СигналЛеді Баг і Супер-кіт влаштували дітям дискотеку

Любов та Степана Мельничуків привітали з ювілеєм. 
Цього року подружжя відсвяткувало «Золоте весілля»

Ñîê³ëü÷àíàì áàæàëè 
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, 
ñ³ìåéíîãî çàòèøêó 
â ðîäèíàõ, ðÿñíèõ 
âðîæà¿â ³ ïðèðîñòó 
ó ãîñïîäàðñòâàõ
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ñïî÷àòêó òðîõè ³ñòîð³¿. 
Ñâÿòî âèøèâàíêè çàïî÷àòêó-

âàëè 15 ðîê³â òîìó. ²í³ö³àòîðîì 
ó 2006 ðîö³ áóëà ñòóäåíòêà ×åðí³-
âåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ì. Ôåäüêîâè÷à Ëåñÿ Âîðîíþê. 
Ä³â÷èíó íàäèõíóâ îäíîêóðñíèê, 
ÿêèé õîäèâ íà ïàðè ó âèøèò³é ñî-
ðî÷ö³. Âèøèòå âáðàííÿ òà é ìàáóòü 
ñàì õëîïåöü ¿é íàñò³ëüêè ñïîäîáà-
ëèñÿ, ùî âîíà çàïðîïîíóâàëà îä-
íîãðóïíèêàì òà ñòóäåíòàì îäíîãî 
äíÿ îäÿãíóòè âèøèâàíêè ³ ïðèéòè 
íà çàíÿòòÿ. ²äåþ ï³äõîïèëè ñïî÷àò-
êó ³íø³ ñòóäåíòè, ïîò³ì âèêëàäà÷³, 
à ïîò³ì öåé ôëåøìîá ïîêîòèâñÿ 
³íøèìè ì³ñòàìè Óêðà¿íè ³ íàøèì 
Êîçÿòèíîì â òîìó ÷èñë³.

Ïåðøèìè, äî êîãî ìè çà¿õàëè, 
áóëè ïðàö³âíèêè ñëóæáè Ï×-7. 
Ñïî÷àòêó ôîòîãðàôóâàëèñÿ â îä-
íîìó ç êàá³íåò³â òà ñòàëî â³äîìî, 
ùî ç ìàéñòåðåíü ïîâåðòàºòüñÿ íà-
÷àëüíèê.

— Äàâàéòå ìè ùå íàäâîð³ ç íà-
øèì íà÷àëüíèêîì ñôîòîãðàôóº-
ìîñÿ, ÿê áåç íüîãî, êîëè â³í âæå 
º, — êàæóòü êîë³éíèêè.

Ïðàö³âíèêè ÐÀÖÑó ñïî÷àòêó 
íå õîò³ëè ôîòîñåñ³¿ òà âñå æ çäàëèñü 
³ ôîòî â ê³ìíàò³ ðåºñòðàö³¿ øëþá³â 
âèéøëî íåïîãàíèì.

Ó á³áë³îòåö³ ñâÿòî âèøèâàíêè 
òðèâàëî ö³ëèé äåíü. Ìè ïîòðàïè-

ëè, êîëè á³áë³îòåêàð³â ç³ ñâÿòîì 
âèøèâàíêè â³òàëè íàéìîëîäø³ 
÷èòà÷³ — ä³òêè ç³ øê³ë. Íà âèõîä³ 
ç á³áë³îòåêè çóñòð³ëè ãîëîâó ì³ñöå-
âîãî ôóòáîëó Îëåêñàíäðà Øåâ÷óêà. 
Â öåíòð³ — äåïóòàòà Áåðíàòîâè÷à, 
äèðåêòîðà ìóçåþ õë³áà ñåëà Á³ëî-
ï³ëëÿ òà øêîëÿðîê øêîëè-ë³öåþ. 
Óñ³ áóëè ó âèøèâàíêàõ. Ì³ñüêèé 
îáõ³ä çàâåðøèëè ó Êë³ºíòñüêîìó 
öåíòð³ ãàçîâî¿ êîìïàí³¿.

Äàë³ âçÿëè êóðñ äî ìåøêàíö³â 
ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³. Â Ñèãíàë³ 
ñâÿòî âèøèâàíêè âæå çàâåðøèëîñü. 
Àëå ìè çàñòàëè êîëåêòèâ «Áåðåãèíÿ» 
ó âèøèòîìó îäÿç³. Âîíè ïðîâîäèëè 
ðåïåòèö³þ ïåðåä âèñòóïîì íà äåíü 
ñåëà â Ñîê³ëüö³. Ðåïåòèö³ÿ ñïðàâà 
âàæëèâà, çàïîðóêà âäàëîãî âèñòóïó, 
òîæ ìè íå ñòàëè çàâàæàòè òà ïî¿õà-
ëè ó Ìàõí³âêó. Òàì öåíòð äîçâ³ëëÿ 
Îëåêñàíäðà Áîíþêà ïðàöþº ìàëî 
íå äî âå÷îðà. Àëå íå öüîãî ðàçó.

— Ìè ñüîãîäí³ âæå âòîìèëèñÿ, — 
êàæå äðóæèíà Îëåêñàíäðà ²ðèíà. — 
Ç ñàìîãî ðàíêó, êîãî ó âèøèâàíö³ 
çóñòð³íåìî — äàâàëè ïëÿøêó Êî-
êà-êîëè.

— Òàê â ïëÿøêàõ íà÷å ïðîçîðèé 
íàï³é, — çàóâàæèëè ìè.

— Òàê, öå ä³éñíî ñîëîäêà âîäà, 
àëå ó íàøîìó ñåë³ ñêëàëàñÿ òðàäèö³ÿ 
ïåðåä âèáîðàìè ðîçäàâàòè ïî ñåë³ 
êóðè, à íà ñâÿòà — Êîêà-êîëó. Òå-
ïåð Êîêà-êîëó çàì³íþºìî íà ñî-
ëîäêó âîäó, — â³äïîâ³ëà ïàí³ ²ðèíà.

КОЗЯТИНЧАНИ НОСЯТЬ 
ВИШИВАНКИ З ГОРДІСТЮ 
Традиція  У четвер, 20 травня, українці 
відзначали всесвітній День вишиванки. 
До цього свята долучилися й козятинчани. 
Щоправда, прохолодна погода стала на заваді 
нашим землякам похизуватися українським 
вбранням на вулиці. Тож наші журналісти 
пішли по підприємствах та організаціях. 
Декого у вишиванках зустріли на вулиці 

В центральній бібліотеці свято тривало 
цілий день. Усі були у вишиванках

Депутат міської ради Дмитро 
Бернатович. Його зустріли в центрі міста 

Працівники РАЦСу спочатку не хотіли 
фотосесії. Але все-таки погодилися

Поетеса Антоніна Петрушкевич. 
Це фото ми взяли з соцмереж

Мирослава та Діана — учениці школи-
ліцею

Директор Музею хліба Сергій Рибачук. 
Сьогодні він також вбрався у вишиванку

Наймолодші любителі книги, постійні читачі у бібліотеці. 
Прийшли привітати зі святом вишиванки бібліотекарів

Працівники дистанції колії служби ПЧ-7 прийшли на роботу, як на 
свято. Вийшли на вулицю, щоб сфотографуватися усім колективом
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ЛІЛІЯ 

МАКАРЕВИЧ, 

ДИРЕКТОР МУЗЕЮ 

ІСТОРІЇ МІСТА КОЗЯТИН 

Äíÿìè äî Ìóçåþ ³ñòîð³¿ 
ì³ñòà Êîçÿòèí çàâ³òàâ íàø 
÷àñòèé ã³ñòü, îäèí ³ç îðãà-
í³çàòîð³â Ìóçåþ âàãîííîãî 
äåïî Â³òàë³é Á³äà. Äî âèõîäó 
íà ïåíñ³þ î÷îëþâàâ â³ää³ë 
êàäð³â âàãîííîãî äåïî ³ áðàâ 
àêòèâíó ó÷àñòü ó çáîð³ ³í-
ôîðìàö³¿, åêñïîíàò³â äëÿ îð-
ãàí³çàö³¿ ìóçåþ çàë³çíè÷íîãî 
ï³äïðèºìñòâà, ÿêå çàñíîâàíå 
ó 1933 ðîö³. Íàø ã³ñòü ³ ãî-
ëîâà ïðîôñï³ëêè äåïî Âîëî-
äèìèð Ïðåñíÿê, êåð³âíèöòâî 
³ êîëåêòèâ äåïî ñòîÿëè á³ëÿ 

âèòîê³â ìóçåþ, ÿêèé óðî÷èñòî 
áóëî â³äêðèòî ó 2005 ð. Ñâî¿ 
îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³ ïàí 
Â³òàë³é àêòèâíî ïðîÿâëÿº ³ 
íà çàñëóæåíîìó â³äïî÷èíêó.

ßêîñü çàâ³òàâ äî íàøîãî ìó-
çåþ ç ö³êàâîþ, íåîðäèíàðíîþ 
îñîáèñò³ñòþ Õðèñòèíîþ Êî-
ö³ðîþ òà ôîòîêîðåñïîíäåí-
òîì, áèëüä ðåäàêòîðîì, îïå-
ðàòîðîì êîïòåðà Îëåêñàíäðîì 
Õîìåíêîì. Æóðíàë³ñòêà ïðà-
öþâàëà íà òåëåêàíàëàõ ICTV, 
hromadske.ua, ïèøå ðîìàí. ¯¿ 
ïðîçîâå îïîâ³äàííÿ — ïåðå-
ìîæåöü âñåóêðà¿íñüêîãî êîí-
êóðñó ìàëî¿ ïðîçè «Openworld» 
(2019). Ãîñò³ ç³ ñòîëèö³ Óêðà¿íè 
ïîö³êàâèëèñü ³ñòîð³ºþ çàë³çíè-

ö³, òàê ÿê ìàþòü çàâäàííÿ íà-
ïèñàòè ðåïîðòàæ äî æóðíàëó, 
ìóëüòèìåä³éíî¿ îíëàéí-ïëàò-
ôîðìè ïðî ìèíóëå ³ ñó÷àñíå 
«Ëîêàëüíà ³ñòîð³ÿ» íà òåìó íà-
øî¿ çàë³çíèö³. Ïðîºêò «Ëîêàëü-
íà ³ñòîð³ÿ», ÿêèé ðåàë³çîâóº 
Óêðà¿íñüêà Ãàëèöüêà Àñàìáëåÿ, 
ñòâîðåíèé ó 2013 ðîö³, àëå êîëî 
çàö³êàâëåíèõ ³ñòîðèê³â ñôîð-
ìóâàëîñü ùå ó 2010-õ ðîêàõ. 
Òîä³ ïî÷àëè çí³ìàòè ïåðø³ 
ÿê³ñí³ äîêóìåíòàëüí³ ô³ëüìè 
â Óêðà¿í³ — «Çîëîòèé Âåðå-
ñåíü», «Ñð³áíà çåìëÿ», «Ëåã³-
îí–Õðîí³êè ÓÃÀ» ðåæèñåðà 
Òàðàñà Õèìè÷à. Âñ³ ö³ ô³ëüìè 
áóëè ïîáóäîâàí³ íà ìàòåð³àëàõ 
óñíî¿ ³ñòîð³¿, ñâ³ä÷åííÿõ î÷å-
âèäö³â. Íà ê³íåöü 2018 ðîêó 
êîìàíäà ïðîºêòó çàïèñàëà 
ñïîãàäè ïîíàä 5000 îñ³á, ç³-
áðàëà ïîíàä 30 000 ñâ³òëèí ç 
ðîäèííèõ àðõ³â³â.

Ïåðø í³æ ïðèñòóïèòè 
äî òâîð÷î¿ ðîáîòè, ãîñò³ â³ä-
â³äàëè âîêçàë, Ìóçåé âàãîííî-
ãî äåïî é íàø Ìóçåé ³ñòîð³¿ 
ì³ñòà Êîçÿòèí. Ïàí Â³òàë³é 
ëþá'ÿçíî ïîãîäèâñÿ ñòàòè äëÿ 
ãîñòåé ã³äîì òà çàïðîïîíóâàâ 
ñâ³é òðàíñïîðò.

Íåçàáàðîì æóðíàë «Ëîêàëüíà 
³ñòîð³ÿ» çà ¹ 4 2021 ð. ç òåìîþ 
íîìåðà «Çàë³çíèöÿ» ïîòðàïèâ 
é äî ìóçåþ é ã³äíî ïîïîâíèòü 
ï³ñëÿ íàóêîâî¿ îáðîáêè íàø³ 
ïèñåìí³ ôîíäè. Àâòîðñüêà ³ëþ-

ñòðîâàíà ñòàòòÿ ï³ä çàãàäêîâîþ 
íàçâîþ «Â³êíî â «Êàçàòèíú» 
ïðî êîçÿòèíñüêèé âîêçàë ñüî-
ãîäí³ ðîçì³ñòèëàñÿ íà 8 ðîç-
ãîðíóòèõ ñòîð³íêàõ. Íàïèñàíî 
íå çâè÷íî, ïðàâäèâî é í³áè ç 
â³êíà, ïðîá³ãàþ÷îãî ïîâç ì³ñòî 
çàë³çíè÷íèê³â, ïàñàæèðñüêî-
ãî ïîòÿãó. Ó öüîìó æ íîìåð³ 
º ö³êàâ³ çàõîïëþþ÷³ ðîçïîâ³ä³ 
ïðî ïîä³ëüñüêîãî ìàãíàòà ßíà 
Íåïîìóöåíà Ïîòîöüêîãî, ëè-
òîâñüêî-á³ëîðóñüêèé ð³ä Ñà-
ï³ã ³ ïðî «Ëþêñ-òîðïåäó» ïî-

òÿã ç Ïîëüù³, ÿêèé ä³ñòàâàâñÿ 
äî ê³íöåâîãî ïóíêòó â 2 ðàçè 
øâèäøå, í³æ ñó÷àñí³ øâèäê³ñí³ 
ïîòÿãè.

Äÿêóºìî çà ³íòåðåñ äî íàøî-
ãî øåäåâðó àðõ³òåêòóðè é äî çà-
ë³çíè÷íèê³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü 
ó Êîçÿòèí³.

Îïóáë³êîâàíèé ìàòåð³àë âè 
ìîæåòå ïåðåãëÿíóòè ó ìóçå¿ àáî 
íà ñòîð³íö³ â ìåðåæ³ ³íòåðíåò:
 facebook.com/LokalnaIstoria
 localhistory.org.ua/

magazines/lokalna-istoriia-4-2021

Про нас пишуть
БЛОГ
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UA:ПЕРШИЙ 
06.05 Д/ц «Свiт дикої природи» 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.30, 17.20 Роздивись 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.40, 05.45 
Спорт 
15.20, 02.15 UA:Фольк. Спогади 
16.35 Концерт. Наталiя 
Валевська 
17.30 Д/ц «Дикi тварини» 
18.50 Чемпiонат Європи-2021 
з футболу серед молодi U21. 
1/4 фiналу. Iспанiя - Хорватiя 
21.55 Чемпiонат Європи-2021 
з футболу серед молодi U21. 
1/4 фiналу. Португалiя - Iталiя 
00.50 Перша шпальта 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.50, 03.20 Т/с «Байки Мiтяя» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.05, 18.00, 19.00, 04.00 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Ягуар» s  
14.30 Х/ф «Iбiца» s  
16.05 «Жди меня. Україна» 
20.00, 03.15 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 

ICTV 
05.00, 11.05 Громадянська 
оборона 
06.40 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 
12.00, 01.50 Секретний фронт 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Петля часу» s  
15.35, 16.15 Х/ф «Вiйна за 
планету мавп» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.10, 21.20 Х/ф «Злочинець» s  
22.45 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 «М/ф» 
06.50 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.35 «Орел i решка» 
09.50 Х/ф «Перший месник: 
Друга вiйна» s  
12.25 Х/ф «Перший месник: 
Протистояння» l  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.00 Х/ф «Вовки» s  
22.40 Х/ф «Поїздочка 2: Смерть 
попереду» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.30 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.10 Мiсiя: краса 
11.15 Всюди люди 
12.20, 04.20 Реальна мiстика 
14.25, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.10 Т/с «Обман» l  
01.10, 02.15 Т/с «Таємниця 
Марiї» l  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
07.05 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна» l  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
05.15 Х/ф «Трест, який лопнув» 
09.15 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд 
погонi» 
10.45 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.20 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Прямий контакт» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.00, 03.00 «Випадковий 
свiдок» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
19.30 Т/с «CSI: Маямi» s  
21.15 Т/с «Той, що читає 
думки» s  
23.00 Х/ф «Проповiдник з 
кулеметом» s  

TET 
09.15 Х/ф «Принц-ведмiдь» 
10.15, 13.15, 18.15 Панянка-
селянка 
11.15, 16.15 4 весiлля 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
23.15 Т/с «Королi палат» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.32 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 7с. 
Чудове майбутнє сiльського 
господарств 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Кривенька 
Качечка» 
14.15 М/ф «Як Козаки Сiль 
Купували» 
14.25 М/ф «Капiтошко» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Небезпечна зона 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.00 Цикл «Нашi тридцять». 
вип 6 З ногами на вiвтар. Бiле 
братство 
20.30 Задача з зiрочкою 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15 «Мобiльний репортер» 
09.30 «Постфактум» 
10.15, 19.30 «На часi» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 «З Нейтом про 
мистецтво» 
17.05 «На власнi очi» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
09.35 Чемпiонат Європи-2021 
з футболу серед молодi U21. 
1/4 фiналу. Нiдерланди - 
Францiя 
11.25 Роздивись 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.30 Чемпiонат Європи-2021 
з футболу серед молодi U21. 
1/4 фiналу. Данiя - Нiмеччина 
17.20 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.30 Д/ц «Дикi тварини» 
19.55, 00.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
22.00 Т/с «Загадковий Доктор 
Блейк» s  

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.50, 03.25 Т/с «Байки Мiтяя» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «Кохання з 
перешкодами» s  
14.35 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.10 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  

ICTV 
04.45, 13.20, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином 
Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.45, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
17.00 Х/ф «Снайпер-2» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська оборона 
Прем’єра 
22.40 Т/с «Менталiст» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.35 «Орел i решка» 
09.30, 15.15 Т/с 
«Надприродне» s  
11.15 Х/ф «Вiйна Богiв» s  
13.20 «У кого бiльше?» l  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Де логiка?» l  
20.00 «Improv Live Show» l  
21.00 Х/ф «Cутiнки» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.30 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.10 Мiсiя: краса 
11.15 Всюди люди 
12.20, 04.20 Реальна мiстика 
14.25, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.10 Т/с «Обман» l  

СТБ 
07.05 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Таємницi ДНК» s  
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна» l  

НTН 
06.55 «Свiдок. Агенти» 
07.50, 17.00, 02.30 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.00 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Йшов четвертий рiк 
вiйни...» 
10.45, 19.30 Т/с «CSI: Маямi» s  
13.00, 21.15 Т/с «Той, що читає 
думки» s  
14.50 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Будьте здоровi» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Непiддатливi» 

TET 
09.15 Х/ф «Три пера» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 
02.15 Рятiвники 
03.15 Щоденники Темного s  
04.00 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.15 Буковинськi загадки 
10.32 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 8с. 
Майбутнє води 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 Англiйська абетка 
всесвiт першосвiт» 
14.10 М/ф «Рукавичка» 
14.15 М/ф «Дуже Давня Казка» 
14.25 М/ф «Справа Доручається 
Детективу Теддi» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Бегемот та Сонце» 
14.50 М/ф «День, Коли Щастить» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальни код 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Край пригод 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.05 В УКРАЇНI 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15, 10.30 «Мобiльний 
репортер» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.45 «Невипадково» 
11.00, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «З Нейтом про 
мистецтво» 
17.05 «На власнi очi» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.30 Роздивись 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 05.45 
Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 #ВУКРАЇНI 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55, 00.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
23.05 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.35 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.50 Т/с «Байки Мiтяя» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «Любов 
трапляється» s  
14.35 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.05 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 

ICTV 
04.45, 13.25, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
17.00 Х/ф «Снайпер-3» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
Прем’єра 
22.40 Т/с «Менталiст» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.35 «Орел i решка» 
10.05, 15.15 Т/с 
«Надприродне» s  
11.50 Х/ф «Вовки» s  
13.30 «У кого бiльше?» l  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.05 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий 
мiсяць» s  
23.45 Х/ф «Тепло наших тiл» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.10 Мiсiя: краса 
11.15 Всюди люди 
12.20 Реальна мiстика 
14.25, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.10 Т/с «Обман» l  

СТБ 
05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
07.10 Т/с «Комiсар Рекс» 

10.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна» l  
23.00 Т/с «Лiнiя свiтла» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.15 «Будьте здоровi» 
07.50, 17.00, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Вишивальниця в 
сутiнках» 
10.50, 19.30 Т/с «CSI: Маямi» s  
13.00, 21.15 Т/с «Той, що читає 
думки» s  
14.50 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Роби - раз!» s  
01.05 «Легенди бандитської 
Одеси» 
02.05, 03.30 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Соляна принцеса» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 
02.15 Рятiвники 
03.15 Щоденники Темного s  
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Країна пiсень 
10.15 Буковинськi загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал «Вiра» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 9с. 
Революцiя роботiв 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 Англiйська абетка 
всесвiт першосвiт» 
14.10 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?» 
14.15 М/ф «Про Кiшку, Яка 
Упала З Неба» 
14.25 М/ф «Лiтачок Лiп» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Червона Жаба» 
14.50 М/ф «Коп I Штик - Завзятi 
Кроти» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальни код 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Недалечко 
19.50 StopFakeNews 
20.05 Схеми. Корупцiя в деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Шерифи для нових 
громад 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Зворотнiй зв’язок» 
09.00 «Фокус Європи» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30, 18.30 «Мобiльний 
репортер» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00, 20.10 т/с 
11.45 «На власнi очi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива тваринного свiту» 
17.05 «Твоє життя» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Територiя рiшень» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05, 01.15 Земля, наближена 
до неба 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.30 Роздивись 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.35, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.25 Т/с «Загадковий Доктор 
Блейк» s  
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.50, 21.55 Чемпiонат 
Європи-2021 з футболу серед 
молодi U21. 1/2 фiналу 
00.45 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.33 «Проспорт» 
20.35 «Чистоnews 2021» 
20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «Мiй пес Iдiот» l  
14.35 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.10 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  

ICTV 
04.40, 13.25, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
17.00 Х/ф «Снайпер-4: 
Перезавантаження» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем’єра 
22.45 Т/с «Менталiст» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 «М/ф» 
06.25 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.35 «Орел i решка» 
09.50, 15.15 Т/с 
«Надприродне» s  
11.40 Х/ф «Академiя вампiрiв» s  
13.30 «У кого бiльше?» l  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Затемнення» s  
23.30 Х/ф «П’ятдесят вiдтiнкiв 
сiрого» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.10 Мiсiя: краса 
11.15 Всюди люди 
12.20, 03.45 Реальна мiстика 
14.25, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
20.50 Футбол. Контрольна гра 
Україна - Пiвнiчна Iрландiя 
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23.10 Слiдами 
23.50, 02.15 Т/с «Опiкун» l  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна» l  
23.00 Т/с «Лiнiя свiтла» s  

НTН 
07.50, 17.00, 03.10 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Роби - раз!» s  
10.40, 19.30 Т/с «CSI: Маямi» s  
13.00, 21.15 Т/с «Той, що читає 
думки» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50, 04.00 «Правда життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Пострiл у спину» 
01.15 «Легенди бандитської 
Одеси» 

TET 
09.15 Х/ф «Осляча шкура» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 
02.15 Рятiвники 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Артефакти 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 10с. 
Взаємодiя тварин i технологiї 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Веселi саморобки 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 Англiйська абетка 
всесвiт першосвiт» 
14.10 М/ф «Козлик Та Його Горе» 
14.15 М/ф «Котигорошко» 
14.25 М/ф «Чарiвнi Окуляри» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Iсторiя Про Дiвчинку, 
Яка Наступила на Хлiб» 
14.50 М/ф «Дострибни До 
Хмаринки» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальни код 
18.45 Street Схiд 
19.50 Задача з зiрочкою 
19.55 ЕкоЛюди 
20.05 Крим .Реалiї 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Люди Є 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Особливий випадок» 
09.00 «ЕвроМакс» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30, 18.30 «Мобiльний 
репортер» 
11.00, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Територiя рiшень» 
16.30 «На власнi очi» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Земля, наближена до 
неба 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.30 Роздивись 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30, 00.35 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
23.05, 04.40 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.45 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.13 «Проспорт» 
20.15 «Чистоnews 2021» 
20.20 «Одруження наослiп 7» 
22.25 «#Гуднайтклаб 2021» 
23.05 Х/ф «Халк» s  

IНТЕР 
05.30, 23.00 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «Пробач, хочу з тобою 
одружитися» s  
14.35, 00.45 «Вещдок» 
16.30 «Вещдок. Особливий 
випадок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «007: Квант 
Милосердя» s  

ICTV 
04.50, 13.35 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.35, 16.15 Секретний фронт 
16.55 Х/ф «Снайпер-7: Iдеальне 
вбивство» s  
18.45 Факти. Вечiр 
20.10 Дизель-шоу l  
22.50 Скетч-шоу «На 
трьох-10» 16+ Прем’єра 
23.55 Скетч-шоу «На трьох» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
07.35 «Орел i решка» 
09.30 «Хто проти 
блондинок?» l  
13.00 «Аферисти в сiтях» s  
16.00 «Де логiка?» l  
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» s  
19.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок: Частина 1» s  
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок: Частина 2» s  
23.00 Х/ф «П’ятдесят вiдтiнкiв 
темряви» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.50 Т/с «Виноград» l  
14.40, 15.30 Т/с «Хiба можна 
мрiяти про бiльше» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 

00.00, 02.15 Т/с «Секрет 
Майя» l  

СТБ 
05.20 Т/с «Тiнь кохання» l  
09.00 «Холостяк» l  
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.15, 22.45 Т/с «Продається 
будинок iз собакою» 

НTН 
06.20, 03.45 «Правда життя» 
07.50, 03.10 «Випадковий 
свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Пострiл у спину» 
10.50, 19.30 Т/с «CSI: Маямi» s  
13.00 Т/с «Той, що читає 
думки» s  
14.45 Х/ф «Корпус генерала 
Шубнiкова» 
17.00 Х/ф «Застава в горах» 
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Чортова дюжина» 
01.05 «Легенди бандитської 
Одеси» 
02.10, 03.15 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Рапунцель» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 
02.15 Рятiвники 
03.15 Щоденники Темного s  
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi. 
Головне 
09.45 Обличчя 
10.15 Буковинськi загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Артефакти 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 11с. 
Майбутнє роботiв 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 Марiйчин Першосвiтвип 
14.10 М/ф «Справжнiй Ведмедик» 
14.15 М/ф «Козлик Та Ослик» 
14.25 М/ф «Як Петрик 
П’яточкiн Слоникiв Рахував» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Як Козаки 
у Футбол Грали» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальний код 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 «Iсторiя кримських 
татар» 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 Крутий замiс 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Люди Є 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Ульотне вiдео» 
09.00 «В гарної формi» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30 «Мобiльний репортер» 
11.00, 17.30, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Цiкаво.сом» 
16.45 «На власнi очi» 
18.30 «Свiт кiно» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.45, 03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
08.30, 14.30, 20.20 Д/ц 
«Боротьба за виживання» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Вiзуальний код 
10.10 #ВУКРАЇНI 
10.40 Х/ф «Свята сiм’я» 1, 2 с. l  
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та та Дмитро Андрiєць 
17.05 Мiста та мiстечка 
17.20, 19.55, 05.05 Д/ц «Дикi 
тварини» 
18.00 Х/ф «Вавилон ХХ» 
21.25 Пишемо iсторiю. Лiто-
осiнь 1939 
21.50 Пишемо iсторiю. Правда 
та мiфи про II Свiтову 
22.05 Пишемо iсторiю. 
Операцiя Вiсла 
22.20 Пишемо iсторiю. Україна 
пiд час II Свiтової вiйни 
22.30 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети». Агата Крiстi - 
непокiрна королева злочину 
01.10 Х/ф «Ярослав Мудрий» 1, 2 с. 

1+1 
05.25, 19.30 ТСН 
06.05, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт» 
13.55, 15.00, 16.05, 17.10 Т/с 
«Свати» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Вечiрнiй квартал» 
22.15 «Жiночий квартал» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021» 
01.20 Х/ф «Подiлись щастям 
своїм» 

IНТЕР 
05.45 «М/ф» 
06.45 «Слово Предстоятеля» 
06.50 Х/ф «Як прогуляти школу 
з користю» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.00 Х/ф «Гусарська балада» 
14.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» 
16.00 Т/с «Не жiноча робота» l  
20.00, 02.15 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.10 Т/с «Не було б щастя» 
02.45 Х/ф «Пригоди 
Електронiка» 

ICTV 
04.30 Скарб нацiї 
04.35 Еврика! 
04.45 Факти 
05.10 Не дай себе обдурити 
05.55 Громадянська оборона 
06.50 Анти-зомбi 
07.45 Х/ф «Снайпер-2» s  
09.30 Х/ф «Снайпер-3» s  
11.05, 13.00 Х/ф «Снайпер-4: 
Перезавантаження» s  
12.45 Факти. День 
13.10 Т/с «Пес» s  
16.30 Х/ф «Професiонал» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Смертельнi 
перегони» l  
21.05 Х/ф «Смертельнi 
перегони-3» l  
23.05 Х/ф «Смертельнi 
перегони-2» l  
01.00 Т/с «Таємнi дверi» s  
02.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Вар’яти» l  
08.20, 10.00 «Kids time» 
08.25 М/ф «Лови хвилю 2: 
Хвилеманiя» 
10.05 «Орел i решка. 
Земляни» 
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту» 
12.00 «Орел i решка» 
14.00 Х/ф «Cутiнки» s  
16.25 Х/ф «Веном» s  
18.15 Х/ф «Першому гравцю 
приготуватися» l  
21.00 Х/ф «Людина-павук» 
23.35 Х/ф «Арахнофобiя» s  
01.40 «Iмпрув Live Show» l  
02.30 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.30 Реальна мiстика 
08.30, 15.20, 21.00 Т/с «Жiночi 
секрети» s  
20.00 Головна тема 
23.45, 02.15 Т/с «Виноград» l  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
05.25, 10.50 Т/с «Невiрна» l  
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрки» 
17.00 «Хата на тата» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
22.35 «СуперМама» l  

НTН 
05.15 Х/ф «Свiдоцтво про 
бiднiсть» 
06.30 Х/ф «Тегеран-43» 
09.20 Х/ф «Через Гобi та Хiнган» 
12.30 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
13.40 Т/с «Смерть у раю» s  
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 02.10 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «За сiрниками» 
21.30 Х/ф «Чорний орел» s  
23.15 Х/ф «Рейд» n  
01.05 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
02.40 «Випадковий свiдок» 
03.25 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.50 М/ф «Лiсова братiя» 
11.20 М/ф «Ранго» 
13.20 Х/ф «Снiгова королева» 
15.10 Х/ф «Монте Карло» 
17.15 Х/ф «Зачарована Елла» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
23.00 Х/ф «Вiд сiм’ї не втечеш» 
01.00 Панянка-селянка 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Недалечко 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50 Д/с «Дика прогулянка» 
10.15 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.05 Х/ф «Жар-птиця» 
12.45 Плiч - о-плiч 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.30 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
14.50 М/ф «Маленький Великий 
Пес» 
15.00 М/ф «Лежень» 
15.05 М/ф «Лiтачок Лiп» 
15.20 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Буковинськi загадки 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 В Українi 
16.45 Х/ф «Сквот 32» 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Рiвне. Четверта 
влада 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 
21.50 Задача з зiрочкою 
22.00 Вiльна енергiя Тесли 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.30 «Дикi тварини» 
09.30 «У гарнiй формi» 
10.00 «Новини» 
10.30 «Зворотнiй зв’язок» 
10.45 «Територiя рiшень» 
11.00, 19.50 «На часi» 
11.20 «Шалена десятка» 
11.30 «Багатi i знаменитi» 
11.40 «Зiрковi гурмани» 
12.10 «У свiтi цiкавого» 
12.30, 15.30 х/ф 
15.00 «Твоє життя» 
17.30 «Цiкаво» 
19.00 «Таємницi та загадки» 
20.30 «Постфактум» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.30, 03.35, 05.35 Новини 
07.15 М/ф 
08.15 Погода 
08.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Незвiдана Україна 
14.35 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.10 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк 
17.00 Х/ф «Мiй найкращий 
роман» l  
18.50 Д/ц «Хижаки пiдводного 
свiту» 
19.50 Пишемо iсторiю. Лiто-
осiнь 1939 
20.05 Пишемо iсторiю. Правда 
та мiфи про II Свiтову 
20.20 Пишемо iсторiю. 
Операцiя Вiсла 
20.45 Пишемо iсторiю. Україна 
пiд час II Свiтової вiйни 
21.30 Дорога до Токiо 
21.50 Чемпiонат Європи-2021 
з футболу серед молодi U21. 
Фiнал 
00.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  

1+1 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45, 10.55 «Мандруй 
Україною з Дмитром 
Комаровим» 
12.05, 03.45 «Свiт навиворiт» 
18.15 «Українськi сенсацiї 
2021» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Поїздка в Америку» 
23.20 Х/ф «Помiнятися мiсцями» 

IНТЕР 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 
«Iнше життя» 
13.30 «Вещдок. Опережая 
время» 
18.00 Х/ф «007: Квант 
Милосердя» s  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» 
23.55 Х/ф «Гусарська балада» 

ICTV 
07.45 Бiльше нiж правда 
08.35, 11.20 Громадянська 
оборона 
09.30 Анти-зомбi 
10.25 Секретний фронт 
12.10, 13.00 Х/ф 
«Професiонал» s  
12.45 Факти. День 
14.40 Х/ф «Смертельнi 
перегони» l  
16.40 Х/ф «Злочинець» s  
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Роман з каменем» s  
22.45 Х/ф «Богемна рапсодiя» s  
01.25 Х/ф «Одного разу...у 
Голiвудi» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 01.40 «Вар’яти» l  
06.25 «Таємний агент» 
07.40, 09.20 «Kids time» 
07.45 М/ф «Том i Джеррi» 
09.25 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий 
мiсяць» s  
11.50 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Затемнення» s  
14.10 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок: Частина 1» s  
16.20 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок: Частина 2» s  
18.20 Х/ф «Людина-павук 2» 
21.00 Х/ф «Людина павук 3: 
Ворог у вiдбиттi» 
23.50 «Improv Live Show» l  

УКРАЇНА 
09.20 Т/с «Повернення» l  
17.00, 21.00 Т/с «Сукня з 
маргариток» s  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 

23.00, 02.15 Т/с «Жiнки у 
коханнi» l  

СТБ 
05.20 «Невiдома версiя. Вiрнi 
друзi» l  
05.50 «Невiдома версiя. За 
двома зайцями» l  
06.30 Х/ф «Три плюс два» 
08.15 Х/ф «Максим Перепелица» 
10.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
13.15 «Хата на тата» l  
15.10 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.10 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
07.35 «Слово Предстоятеля» 
07.40 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.30 Т/с «Смерть у раю» s  
13.50 Х/ф «Чорний орел» s  
15.40 Х/ф «За сiрниками» 
17.30 Х/ф «Невиправний брехун» 
19.00 Х/ф «Мiцний горiшок» 
20.30 Х/ф «Очiкування 
полковника Шалигiна» 
22.10 Х/ф «Зворотий бiк 
мiста» s  
00.00 Х/ф «Рейд» n  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.45 М/ф «Король Сафарi» 
12.15 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину» 
13.30 Х/ф «Зачарована Елла» 
15.15 Х/ф «Вiд сiм’ї не втечеш» 
17.15 М/ф «У пошуках Немо» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
23.00 Х/ф «Трiшки вагiтна» s  

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Недалечко 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Д/с «Дика прогулянка» 
09.07, 13.05 Буковинськi 
загадки 
09.15 Артефакти 
09.45 Мiста i мiстечка. 
Кременець 
10.00 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.25 Солодка дача 
11.05 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?» 
12.00 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi» 
13.10, 16.05 Шерифи для 
нових громад 
13.20 Роздивись 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.30 М/ф «Як Козаки У Хокей 
Грали» 
14.50 М/ф «Найсправжнiсiнька 
Пригода» 
15.00 М/ф «Свара» 
15.05 М/ф «День, Коли Щастить» 
15.20 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.15, 18.25 В УКРАЇНI 
16.45 Х/ф «Книга Буття. 
Створення свiту» 
18.20, 21.30 Задача з зiрочкою 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Лакмус 
20.05 100 рокiв iзоляцiї 
21.00 Цикл «Нашi тридцять». 
вип 7. З ногами на вiвтар. Бiле 
братство 
21.35 Х/ф «Бiлявка Мерилiн», 
1 с. 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.00 «Фокус Європи» 
10.00 «На часi» 
10.30, 19.45 х/ф 
15.00 «Знаменитi гурмани» 
15.30 «Планета кiно» 
16.00 «Карнавали планети» 
16.30 «Пiд iншiм кутом» 
17.00 «Цiкавий свiт» 
18.30 «Постфактум» 
19.15 «Зворотнiй 
зв’язок» 
19.30 «Територiя рiшень»  

    3 червня    4 червняП'ЯТНИЦЯ   5 червняСУБОТА   6 червняНЕДІЛЯ
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Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

492315492158

492313

ÐÎÁÎÒÀ
  Íà àâòîìèéêó çàïðîøóºòüñÿ ïðàö³âíèê. 067-920-

67-94

  ÑÒÎ çàïðîøóº íà ðîáîòó â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíè-
ê³â. 063-145-76-77

  "Àòëàíò Ïàðêåò" çàïðîøóº íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðî-
áîòè ñïåö³àë³ñòà ïî äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàòàõ,òà 
ñîðòóâàëüíèöþ ïàðêåòó. Ã³äíà çàðïëàòíÿ, ñòàá³ëüíèé 
ãðàô³ê ðîáîòè, âóë. Äîâæåíêà 36. 067-410-40-45

  Íà ðîáîòó ïîòð³áåí áàðìåí, îô³ö³àíò, âèñîêà Ç/Ï, 
ìàºìî ùå âàêàíñ³¿. 063-361-22-41, 093-599-68-33

  Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ ìîíòàæíèêè, áóä³âåëüíè-
êè, ìåíåäæåð, ïðîäàâåöü. 063-366-49-50

  Øóêàºìî õëîïöÿ íà ïîñàäó ïðîäàâöÿ-êîíñóëü-
òàíòà. Ðîáîòà ïîçì³ííà (4/4, ïî 11 ãîä.), ìîæëèâèé 
êàð"ºðíèé ð³ñò, äîñâ³ä íå îáîâ"ÿçêîâèé. 050-425-
83-69.

  Íà ðîáîòó ïîòð³áí³: çáèðàëüíèö³ ãðèá³â ïå÷åðèöü 
(ç/ï â³ä 450 ãðí â äåíü)   098-634-12-45, 096-185-
59-50; ð³çíîðîáî÷³ (ç/ï â³ä 14000 ãðí çà âàõòó)   098-
634-12-45, 096-185-59-50; òðàêòîðèñò ÌÒÇ, âîä³é 
ÇІË,ÊÀÌÀÇ   067-467-12-81

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ: 
ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 9000ãðí.-
10000ãðí. 0674300280

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ: ïðî-
äàâåöü-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 
7000ãðí.-7500ãðí. 0674300280

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Áàãàòà Êîìîðà" çàïðîøó-
ºòüñÿ: Ð³çíîðîáî÷èé. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 270ãðí/
äåíü. 0674300280  

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Øïàêë³âêà ñò³í, ïîòîëê³â, ïîêðàñêà, îòêîñè. ßê³ñíî 

ç äîñâ³äîì.Âè¿çä íà ñåëà. 067-889-16-25

ÏÐÎÄÀÌ
  Àïòå÷í³ ìåáë³ á/ó íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê â³òðèíà, ºâðî 

áàòàðå¿ äëÿ îïàëåííÿ 5 øò. 063-392-93-20, 098-974-29-35

  Áàÿí àêàðäåîí âèðîáíèöòâà ÃÄÐ, øâåéíó ìàøèíêó 
â³éñüêîâîãî çðàçêó 068-366-96-30

  Áäæîëîñ³ì`þ. 097-436-56-60

  Áåíçîïèëó «Ãóäëàê»-800 ãðí. òà «Øò³ëü»-2000 
ãðí.;áåíçîêîñó «Ãóäëàê»-1000 ãðí. òà «Äåî Ìàê»-1 800 
ãðí;åëåêòðîäâèãóí- 4 êâò, 1,500 îáîð.;ÿâó-350;ìîòîáëîê 
ìàëèé-Ôîðòå-25;ìàñêà çâàðþâàëüíèêà «Õàìåëåîí». 068-
216-34-20

  Áðîëåð òóøêà, àáî æèâà âàãà. 097-354-76-66

  Áóòë³ 10-20 ë;áàíêè ñêëÿí³ :3-õ, 2-õ, 1-íî ë³òðîâ³. 067-
319-91-24

  Âåë. «Óêðà¿íà»-2 400 ãðí., «Ì³íñüê» á/ó ãàðí. ñòàí-1 
500 ãðí;ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé-8 000 ãðí. 093-355-61-17

  Âåëèêó êàðòîïëþ, íóòð³é æèâîþ âàãîþ òà òóøêàìè. 
097-446-20-46, 063-629-01-49

  Âåëîñèïåä ç Í³ìå÷÷èíè â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 
063-752-09-18

  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé äèàìåòð êîëåñà 50 ñì. ç áàãàæ-
íèêîì - 950 ãðí. 063-653-92-22

  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé, ³äåàë. ñòàí, 2 000 ãðí. 096-
779-60-83

  Â³êíî ì/ï, á/ó, äâîêàìåðíå, 140*143. 097-307-53-59

  Â³êíî ì/ï, á/ó: 135*133. 067-922-58-45 

  Âóã³ëëÿ ÀÊ, ïðàëüíà ìàøèíà «Àð³ñòîí» ðó÷íà, ñåéô 
ìåòàë. 063-695-30-20

  Âóëèêè äîäàíè, ðåëüñè âóçüêîêîë³éí³, çàë³ç. äîðîãà ç 
âîçèêîì. 093-858-00-62

  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³», â çðó÷íîìó ì³ñò³-ïåðøèé áëîê, 
ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó(ñò³íè, ñòåëÿ óòåïëåí³, îáøèò³ âàãîí-
êîþ, ïîêð³âëÿ-ºâðîðóáåð., íîâà åëåêòðèêà) ðîçì:5,6 íà 
3,8*2,2 ì., âîðîòà:2,5*1,8ì. 093-430-38-47

  Äà÷à íà ñò. «Ïëàíîâèé», áóäèíîê öåãëÿíèé, ïðèñòðîé-
êà, çåì. ä³ë. äîãëÿíóòà, õîðîøèé çà¿çä. 098-943-24-64

Продам Дрова твердих порід з доставкою. 
063-960-26-33

Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5 
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі. 

096-177-84-84

  Ãàðàæ â öåíòð³, âåëîñèïåä æ³í., á/ó, äèòÿ÷èé 5-10 ðî-
ê³â, ñàìîêàò, áàë³þ, ïèëêó, íîæîâêó, òåëåâ³çîð, âåíòèëÿòîð 
íàïîëüíèé, â³êíà äâîéí³. 098-993-35-42 

  Äà÷íó ä³ë. 0,06 ãà ç öåãëÿíèì áóäèíêîì, âñåðåäèí³ 
ïîãð³á ç êàìåíþ, º öåíòð. âîäîïðîâ³ä, ð-í Òàëèìîí³âêà. 
093-892-32-70

  Äà÷íó ä³ë. 10 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà, ïîãð³á, êàíàë³çàö³ÿ, 
âîäà, îãîðîäæåíó. 063-367-63-75, 097-118-06-54

  Äâåð³ 223*93*5-2 øò; 222*54*4-2 øò. 063-316-71-73

  Äâèãóí ßÌÇ-236, ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. ð.6.00 
õ 1.2 õ 0.6 ì, êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ, òÿãîâà êàìà-
ç³âñüêà ëåá³äêà, êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíèé. 
067-430-79-37, 093-756-39-33

  Äâîñïàëüíå ë³æêî ç ìàòðàöîì, 1,60*2. 093-756-39-22

  Äåðåâà, çàë³çí³ âîðîòà, áàêè, åëåêòðîïèëêó, ðóëîí 
ïë³âêè 1,2 ì. 096-813-11-16

  Äèò. ë³æêî ç ìàòðàöîì+áîðòèêè;ñòîëèê äëÿ 
ãîäóâàííÿ;øâåéí. ìàø. «Ïîäîëêà» íîæíà;òðþìî. 067-
251-12-34, 063-695-34-29

  Äèò. ìàøèíó íà ïåäàëÿõ äî 10 ðîê³â;ñòàá³ë³çàòîð íà-
ïðóãè 4 600 âò;áóäèëüíèêè, íàðó÷í. ÷àñè ÷àñ³â ÑÐÑÐ;äâà 
ðîç³áð. âåëîñèïåäà. 073-004-04-45,093-149-72-55

  Äèòÿ÷èé ïðîãóëî÷íèé âåëîñèïåä ïîìàðàí÷åâîãî êî-
ëüîð. 1 500 ãðí, êàëÿñêà òðîñòî÷êà á³ðþçîâîãî êîëüîðó 
500 ãðí. 093-769-69-29

  Äðîâà ðóáàí³, òâåðäîïàëèâí³. 067-369-13-23

  Åë. çâàðêà Êåíòàâð ÑÂ-250 ÍÌÊ,ìîòîáëîê 
Fortehsd16-105 E á/ó, ïåðôîðàòîð ÁÎØ 840 W, áîëãàðêà 
ÌÀê³òà 720 W, áåíçîïèëà Øò³ëü MS-461 - âñå íîâå. 097-
238-27-51

  Åëåêòðîìîòîð 1 êâ., 3000 îá., 220 â., íåäîðîãî. 063-
268-23-01

  Çàäíº êîëåñî «Óêðà¿íà»; äîñêà îñèêà; á³ëà ãëèíà;äð³áíà 
êàðòîïëÿ; ñò³ë âóëè÷íèé;äóá êðóãëÿê; íàêðèòòÿ äëÿ êðè-
íèö³; àëþì³í. ïðîâ³ä 60 ì; ñêðèíÿ; áàíêè 1 ë., 3 ë., 0,5 ë. 
067-889-49-67, 063-486-01-79,093-031-24-52

  Çàï÷àñòèíè äî àâòî. Ìîñêâè÷;äîìêðàò äî 25 
ò.;ñèäóøêè ÂÀÇ 2108 á/ó. 073-315-25-15

  Çåì. ä³ë. 14 ñîò., íà «Ïîë³ Äèâ» ïîðó÷ ç ïåðåõðåñòÿì, 
âóë. Îäåñüêà. 097-989-09-79

  Çåì. ä³ë. 15 ñîò.,«Ïîëå ×óäåñ», ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ. 
063-229-18-45, 063-406-44-27

  Çåì. ä³ëÿíêó, ñ. Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0,37 ãà., º 
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31

  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49 

  Êàçàí äþðàëåâèé 75 ë., ç êðèøêîþ. 093-895-69-91, 
097-189-67-31

  Êàçàí ÷àâóííèé ç êðèøêîþ, íîâèé íà 12 ë. 097-931-
01-11, 063-228-63-30

  Êàðòîïëþ âåëèêó ç äîñòàâêîþ,÷àñíèê,öèáóëþ. 096-
717-97-88

  Êàðòîïëþ âåëèêó, 15 â³äåð, íåäîðîãî. 096-612-24-13

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 097-170-19-07, 063-646-41-38

  Êèëèì äëÿ ï³äëîãè;2-ñïàëüíå ë³æêî;÷àéíèé òà êàâîâèé 
ñåðâ³ç;êðèøòàë. âàçè;ïîäóøêè ï³ð`ÿí³. 063-786-37-48

  Êîçåíÿò â³ä ãàðíî¿ êîçè. 098-228-54-21

  Êîçåíÿòà õîðîøî¿ ïîðîäè. 097-587-17-37

  Êîçèííº ìîëîêî. 067-586-80-58

  Êîëåñà äî âåëîñèïåäà;ïëèòêà êàôåëü; êíèãè; êðàâ÷ó÷-
êà; áàíêè. 093-705-62-44

  Êîëÿñêó äèòÿ÷ó íà ðåçèíîâîìó õîäó, óí³âåðñàëüíà. 
093-181-95-71

  Êîìá³êîðì òà âèïîéêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà. 067-982-68-38 

  Êîìá³êîðì òà âèïîéêó, ìîæëèâà äîñòàâêà. 067-982-
68-38

  Êîðîâà ò³ëüíà 7,5 ì³ñ., òåëèöÿ ò³ëüíà 2 ì³ñ., äîáðîãî 
ïîâîäó;êàðòîïëÿ íàñ³ííºâà. 098-464-23-39

  Êîðîâà ò³íà 5 ì³ñ., òåëè÷êà íà êîðîâó 6 ì³ñ. 098-
227-63-60

  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 5-ì òåëÿì. 098-546-04-24

  Êîòåë ãàçîâèé, «Ïðîñêóð³â-10». 067-595-20-47

  Êð³ñëî êîñìèòîëîã³÷íå, á³ëîãî êîëüîðó, øê³ðÿíå â ³äå-
àëüíîìó ñòàí³. 093-756-39-22

  Êðîëèöÿ ç êðîëåíÿòàìè, êð³ëü íà ðîçâ³ä. 096-561-68-94

  Êóêóðóäçà, ÿ÷ì³íü, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-843-01-38

  Êóð÷à ñóòî÷íå:áðîëëåð, ìàñòåð ãðåé, ³ñïàíêà, ç 
7.06.2021 ð. 097-354-76-66

  Êóõíÿ,êóõîí. êóòî÷îê,ñò³ë, á/ó â ãàðíîìó ñòàí³, òåðì³-
íîâî. 063-853-79-84

492844

488036
493233

492067

492157

492438

492845
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491433

492810 492845

491799

  Ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³ á/ó 1600õ2000 ³ 1600õ1900, ö³íà 
1500-2000 ãðí. 067-430-02-80

  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó 
,ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, 
êîíòåéíåð. 067-457-08-87

  Ìåáë³ Æèòîìèðñüê³ á/ó, â äîáðîìó ñòàí³. 067-647-48-
11, 093-099-86-60

  Ìîëîêî êîçèíå ñìà÷íå. 098-228-54-21

  Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó. 063-686-50-49

  Îïðèñêóâà÷ æóê³â íà àêóìóëÿòîð³, îïðèñêóâà÷ ðó÷íèé 
(íîâ³); åëåêòðîîá³ãð³âà÷³ íàñò³íí³, äóéêè íîâ³, âîäÿí³ íàñî-
ñè, çàï÷àñòèíè äî àâòî. «Ìîñêâè÷», äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 
6-10 ðîê³â äëÿ ä³â÷èíêè. 068-216-34-20

  Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ 6*1,50, 3 øò. 073-003-80-01

  Ïåðóêè, ïîñò. á³ëèçíó á/ó, âàçîíè. 093-884-86-66, 
068-209-91-37

  Ïèëîñîñ «Ðàêåòà», êð³ñëî òóàëåò äëÿ ³íâàë³äà,øâåéí 
ìàø «Ñ³íãåð»,àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, âàíî÷êà äèòÿ÷à,ãàðäèíè, 
ïîêðèâàëî, íàá³ð äëÿ âèì³ðþâà÷à ñàõàðó,á³äîí àëþì³í. 
097-147-84-88

  Ï³àí³íî ÷îðíîãî êîëüîðó-500 ãðí.,êîìîä ñó÷àñíèé; 
ïèñüìîâèé ñò³ë â äîáðîìó ñòàí³, òðüîõäâåðíà øàôà, 
ñåðâàíò,ðèáêè «ãóï³» ïî 5 ãðí/îäíà,ðîñëèíè «ð³÷÷³ÿ» â 
àêâàð³óì. 063-316-28-84,096-690-84-07

  Ïîðîñÿòà ïåòðåíè âàãîþ 12-13 êã., 6 òèæí³â. 096-
77-20-194

  Ïîðîñÿ Âåëèêà á³ëà;êíóð Ïåòðåí, Êàíòîð. 068-760-50-75

  Ïîðîñÿò ì`ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-704-97-81

  Ïîðîñÿò ìàëèõ, àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî. 063-829-26-41

  Ïîðîñÿò. 067-303-58-98

  Ïîðîñÿòà ìàë³. 068-491-78-13

  Ïîðîñÿòà: á³ëà óêðà¿íñüêà+ïåòðåí, 15--16 êã., íåäî-
ðîãî. 097-906-39-19, 068-041-47-47

  Ïðàëüíó ìàøèíó «Â³ðïóë», âåðõíÿ çàãðóçêà. 096-307-
00-73

  Ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæèëüíèé 8 êâ. - 100ì.,ëèñò ôàíå-
ðè òîâùèíîþ 20 ìì;êîìïëåêò ìàëþòêà äëÿ ãàçîçâàðêà, 
ìàãí³òîôîí áàá³ííèé Þï³òåð 202, ïðîâ³ä àëþì. 16 êâ. 
áàãàòîæèëüíèé, åëåêòðî-êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-
430-79-37, 093-756-39-33

  Ïøåíèöþ, ñ. Ñàäîâå. 068-024-76-83

  Ïøåíèöþ. 096-303-62-23, 097-230-39-96

  Ðóøíèöþ îõîò. ÒÎÇ-34, 12 êàë³áð, øòó÷íîãî âèðîáí., 
âåðòèêàëêà. 098-309-53-01

  Ñâàðî÷íèé àïàðàò 1-2-õ ôàçíèé-1 800 ãðí;³íêóáàòîð 
70 ÿºöü-300 ãðí;ñ³÷êàðíÿ-1 200 ãðí;óêîëè «Êîðòåêñèí»-1 
200 ãðí. 097-442-12-35

  Ñâèí³ â`ºòíàìñüê³ 2 ì³ñ;êíóð ñïàðþâàííÿ;ëüîøêè ï³ä-
ðîùåí³, ãóëÿþòü. 098-581-65-48, 097-545-01-66

  Ñèñòåìí. áëîê-êîìïüþòåð+ìîí³òîð+êëàâ+ìèøêà 4 
000 ãðí;õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå» â õîð. ñòàí³ 6 000 ãðí. 
096-797-90-53

  Òåëåâ³çîð «Samsung» â äîáðîìó ñòàí³. 073-326-41-42 

  Òåëåâ ³ çîð  ÿïîíñüê ; õîëîäèëüíèê  «Ì ³íñüê -
10»;äâîõñïàëüí. ë³æêî äåðåâ`ÿíå «Àëüá³íà». 093-807-91-94

  Òåëèöþ 1 ð³ê 3 ì³ñ., â³ä õîðîøî¿ êîðîâè. 096-947-05-39

  Òåëèöþ ò³ëüíó, ñåìåíòàëêó. 096-772-01-94

  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðí. «Ñíàéãå» â äîáðîìó òà ðî-
áî÷îìó ñòàí³-3 000 ãðí. 097-353-17-70, 093-041-69-49

  Öåãëó á/ó, áóä³âåëüíèé ìàòåð., â³êíà, äâåð³ íà ï³äñîáíå 
ïðèì³ùåííÿ. 096-644-42-48, 063-229-05-95

  Öåãëó âîãíåòðèâêó;ïîñóäîìèéíó ìàøèíó. 063-622-
64-98

  Øâåéíà ìàø., ïðîìèñëîâà;äðîâà;ò³ñêè âåëèê³;áàíêè 3-õ 
0,5 ë;ìîòîðè äëÿ øâ. ìàøèí. 093-058-78-43

  Öèðêóëÿðêó 380 âò. 2-23-74, 067-368-56-14

  Øïàëåðè â³í³ëîâ³;ïîë³êàðáîíàò;íàñîñíó ñòàíö³þ 
«Іòàë³ÿ»;ãðàô³íè. 096-467-88-03

  Øïàëè á/ó-30*24*5,95 ì.-2 øò;êë ³òêè äëÿ 
ïòèö³;ñï³í³íãè. 063-626-85-02

  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  1-ê³ìí. êâ., 27 êâ. ì., âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 33/35. 096-

722-86-10

  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 
067-457-08-87

  1-íî ê³ì. êâ., 4-é ïîâ., öåíòð, ÷åõ. áóäèíîê ï³ä ðåìîíò. 
093-704-31-57 

  2-ê³ì. êâ.,46 êâ. ì., íå äîðîãî, 2-é ïîâ., áåç ðåìîíòó, 
áåç çðó÷íîñòåé ç ï³÷íèì îïàë., âóë. Äîâæåíêà 93-Á,ð-í 
áàçè Áîðîâñüêîãî, º ñàðàé òà ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, . 067-789-
20-32, 063-411-37-78 

  2-ê³ìí. êâ., 45 êâ. ì., öåíòð, 3-é ïîâåðõ. 063-359-40-07

  2-õ ê³ì. êâ., 4-èé ïîâåðõ, âóë. Â³ííè÷åíêà 31. 093-
563-31-57

  2-õ ê³ì. êâ., 5-é ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë., ì/ï 
â³êíà. 093-704-31-57

  2-õ ê³ì. êâ., áåç ðåìîíòó, ð-í ó÷èëèùà, ñåðåäíÿ, 4 ïîâ. 
093-704-31-57

  2-õ ê³ì. êâ., â 1-íî ïîâ. áóäèíêó, 67 êâ. ì., ñó÷àñíå ïëà-
íóâàííÿ, âåëèê³ ê³ìí., òà âåëèêà êóõíÿ, â ñèñòåì³ êðèíè÷íà 
âîäà, êîìïðåñîðíà ñòàíö³ÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðäåðîáíà, 
øèðîêèé êîðèäîð, ì/ï â³êíà, çåì. ä³ë. ïðèâàòèçîâàíà, 
îãîðîäæåíà íîâèì çàáîðîì. 063-296-91-71

  2-õ ê³ì. êâ., íå äîðîãî, 2-é ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç 
çðó÷íîñòåé ç ï³÷íèì îïàë., âóë. Äîâæåíêà 93-Á, º ñàðàé 
òà ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, 4 000$. 067-789-20-32, 063-411-37-78

  2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ïåðåìîãè 4, 3-é ïîâåðõ, 
53 êâ. ì., ð-í ó÷èëèùà. 068-210-05-67

  2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ñºäîâà 12, êâ.18, ö³íà äî-
ãîâ³ðíà. 067-592-82-54

  2-õ ê³ì. êâ., ñàí. óçîë îêðåìî, áàëêîí, êëàäîâêà, âóë. 
Ñêëÿðîâà. 067-466-75-40

  2-õ ê³ìí. êâ., ïëîùåþ 41 êâ.ì. ãàç. êîòåë., âèñîê³ ñòåë³, 
áåç ðåìîíòó. Ìîæëèâî çðîáèòè îêðåìèé âèõ³ä. 093-553-
84-96, 050-59-79-161 

  3-ê³ìí. êâ. ç ìåáëÿìè, 4 ïîâ., öåíòð. 063-629-49-24 
ï³ñëÿ 16.00

  3-ê³ìí. êâ., 62 êâ. ì., 2-é ïîâ., äâîïîâ. áóäèíêó, îêðå-
ìèé âõ³ä, ð-í ÏÌÊ â íàïðÿìêó ñ. Êîçÿòèí, ï³äâàë, äâ³ð, 
ãîðîä. 063-367-63-75, 097-118-06-54

  3-ê³ìí. êâ., ñàðàé, ãàðàæ, íåäîðîãî. 097-706-53-64

  3-õ ê³ì. êâ., 1 ïîâ., 2-õ ïîâåðõîâîãî áóäèíêó, âóë. Ï. 
Îðëèêà 1, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 063-392-93-20, 098-974-
29-35

  Áóäèíêè íà îäí³é çåì. ä³ë.:2-ïîâåðõ., æèëèé, âåëèêèé, 
ãàç, âîäà;ñòàðèé áóä.;íåäîñòðîºíèé áóä., ñ. Êîçÿòèí. 
097-791-28-63

  Áóäèíîê 5,5*10 êâ. ì. ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ïîãð³á, 
9 ñîò. ñàäèáè, âóë. Â³íèöüêà 37. 063-364-45-40, 093-
007-75-90 

  Áóäèíîê 70 êâ. ì., ñ. Âåëèêå, ãàç+ï³÷íå îïàë., êîëîíêà 
â äâîð³, ãîñï. áóä., ôðóêò. äåðåâà, êóù³, 2-à ïîãð³áà. 
097-321-58-60

  Áóäèíîê 70 êâ. ì., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ãîí÷àðîâà 1, 18 ñîò. 
çåìë³. 063-605-27-69

  Áóäèíîê 80 êâ. ì., ñ. Êîçÿòèí ç óñ³ìà çðó÷.:ãàç, âàíà, 
òóàëåò, 5 ê³ìí., ðåìîíò, çåì. ä³ë. 10 ñîò., ñàäîê, ãàðàæ òà 
³íø³ ãîñï. áóä. 097-628-48-13,073-058-41-21

  Áóäèíîê 81 êâ. ì., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ëåðìîíòîâà 12, 
4 ê³ìíàòè, ÷óäîâèé âàð³àíò äëÿ âåäåííÿ ãî-âà, âåëèêèé 
ñàðàé, ãàðàæ, ñ³íîâàë, êóðíèê, ñàäîê, ãîðîä, ãàç òà òâåð-
äðïàëèâíèé êîòëè, öåíòð. âîäîïîñòà÷, êðèíèöÿ. 050-884-
88-46 Äìèòðî

  Áóäèíîê 90 êâ. ì., â ì. Êîçÿòèí, ãàç, äâ³ îêðåì³ ïîëî-
âèíè àâòîíîìí³ ç îäíèì âõîäîì, öåíòð. âîäîïîñòà÷àííÿ, 
15 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä., âóë. Ñåðá³íà. 093-058-78-43

  Áóäèíîê 90 êâ. ì., çåì. ä³ë. 4 ñîò., ãàç, ãîñï. áóä. 063-
773-28-96, 2-33-98

  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò.067-783-63-17

492445
492437

492320

492810
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

492156

490980

  Áóäèíîê á³ëÿ öåíòðó, ³íä. îïàë., õîðîøèé æèòëîâèé 
ñòàí. 093-704-31-57

  Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí, 73 êâ. ì., 0,29 ãà çåìë³, ãàç, 
ï³÷íå îïàë., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà,âîäîïðîâ³ä, 
ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ ,2 ï³äâàëè, ãîñï. áóä³âë³, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³. 093-920-65-29, 097-431-23-07, 
097-056-19-78

  Áóäèíîê â ñ. Ìàõàðèíö³ (öóêð. çàâîä) 7 êì. â³ä Êîçÿòè-
íà, ãàç/ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³, çàã. ïëîùà 71 êâ. ì., ïëîùà 
ä³ëÿíêè 16 ñîò. 5500 ó.î. 098-499-08-59

  Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîí-
òîì, º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³. 098-597-08-
78, 093-596-41-56

  Áóäèíîê âåëèêèé, 20 ñîò. çåì. ä³ëÿíêà, ð-í 
³íòåðíàòó,íåäîðîãî. 093-704-31-57

  Áóäèíîê âóë. Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò. çåì., 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á. 2-23-74, 067-368-56-14

  Áóäèíîê âóë. Ìîñêîâñüêà 31, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ãîñï. áóä³âë³:ãàðàæ, ìàéñòåðíÿ, ãëèáîêèé ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïðèâàòèçîâàíà çåì. ä³ë., ìîæëèâèé îáì³í, 
ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. 063-688-19-93, 063-692-96-
12,063-692-96-11

  Áóäèíîê âóë. Ïðîëåòàðñüêà 101, ð-í ÇØ ¹3. 093-353-
67-33, 096-006-74-57

  Áóäèíîê âóë. Òóõà÷åâñüêîãî (Ùàñëèâà) 68, ä³ëÿíêà 19 
ñîò., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-474-42-04

  Áóäèíîê ãàç, âñ³ çðó÷íîñò³, ñ. Ñèãíàë, ïîãð³á, ñàðàé, 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êîëîäÿçü, ãîðîä 25 ñîò., ñàäîê. 095-
769-97-36

  Áóäèíîê ç ãàçîâèì òà ï³÷íèì îïàëåííÿì â ñ. Ìàõà-
ðèíö³, òåðì³íîâî, çàã. ïë. 71 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà - 16 ñîò. 
098-499-08-59, Òà¿ñ³ÿ

  Áóäèíîê ç çåì. ä³ëÿíêîþ 38 ñîò., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïî-
ä³ëüñüêà 38, êðèíèöÿ, êîïàíêà, ïîãð³á, ñàðàé, º ñâ³òëî, 
îïàëåííÿ ï³÷íå, ç ìåáëÿìè. 093-419-93-87, 097-628-80-73

  Áóäèíîê ç ï³÷íèì îïàëåí., ñàäèáà 12,5 ñîò., íåäîðîãî. 
063-316-28-84,096-690-84-07

  Áóäèíîê ç ïðèáóä. áóä³âëÿìè, êðèíèöÿ, ï³÷íå òà ãàç. 
îïàë., âóë. Õàðê³âñüêà. 063-875-33-04, 063-260-07-59

  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2-õ ïîâåðõîâèé ç íà-
äâ³ðíèìè ïðèáóäîâàìè, 0,15 ãà., âóë. Ñîô³¿âñüêà. 067-
754-44-65

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 112 êâ. ì., ð-í øêîëè  ¹3, 4-è 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êëàäîâêè, ãàçîâå îïàëåííÿ, 
çåì. ä³ë. 9 ñîò. 067-913-90-84

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 60 êâ. ì., 3-ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, 
ãàç îïàë., ãîðîä 10 ñîò., òåïëèöÿ, 2 ãàðàæè. 097-196-79-
35, 093-766-22-76

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, çàã. ïëîù. 65,1 
êâ. ì., æèòë. ïëîù. 41,3, êóõíÿ, âåðàíäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, óáèð. ë³òíÿ, îãîðîæà, ãàç+ï³÷íå 
îïàë. 063-392-91-02

492439

  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, 
ãàç. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 
ñîò. 067-103-90-58

  Áóäèíîê òåðì³íîâî, 7 êì., â³ä Áåðäè÷åâà, 3-è ê³ìíàòè, 
ï³÷íå òà âîäÿíå îïàë., ì/ï â³êíà, çàáîð ïðîô³ëü, ä³ëÿíêà 
64 ñîò. 120 000 ãðí. 067-350-30-52

  Áóäèíîê öåãë. 70 êâ. ì., ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, âîäà, 
ãàç, îïàëåííÿ, çåì. ä³ë. 12 ñîò., ñàäîê, æèë. ñòàí, òèõèé 
öåíòð. 067-409-35-37

  Áóäèíîê öåãëÿí., 97 êâ. ì., 4 ê³ìíàòè, âåëèêà 
êóõíÿ, òóàëåò, âàíà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðè-
íèöÿ, çåì. ä³ë. 18 ñîò. ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ìåäîâà 30. 
098-676-25-96

  Áóäèíîê öåãëÿí., íåäîðîãî, ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 60 ñîò. çåìë³, ñàäîê. 
093-024-06-07

  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ñàðàé, 
àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 068-271-40-31, 067-756-51-92

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, 6 ñîò. çåìë³.,â ð-í³ 
âóë. Іâàíà ôðàíêà. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ð-í âóë. Іâàíà Ôðàíêà, âñ³ çðó÷íîñò³, 
÷àñòêîâî ðåìîíò. 093-704-31-57

  Áóäèíîê, ì. Êîçÿòèí, 5 ê³ìí., âàííà, ãàç+ï³÷íå îïàë., 
öåíòð, çåì. ä³ë. 6 ñîò., ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõí., ïîãð³á. 
16 000$. 096-080-87-03, 063-411-38-47

  Áóäèíîê, ð-í Іâàíà Ôðàíêà. 093-704-31-57, 096-641-
61-19

  Áóäèíîê, ñ. Ñåëèùå, çàã. ïëîùà 87 êâ. ì., ãàç, âîäà, 50 
ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä. 063-883-81-83

  Áóäèíîê, òåðì³íîâî â ñ. Іâàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà) ç 
óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìë³ 18 ñîòîê-ïðèâàòèçîâàíà, ãàç 
íà âóëèö³, îïàëåííÿ ï³÷íå, ë³ñ ÷åðåç ãîðîä, äî Êîçÿòèíà 
4,5 êì., ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20

  Äà÷íà ä³ë-êà 4 ñîò. ç öåãëÿíèì áóäèíêîì, ñàäîì â 
êîîï. «ßáëóíüêà» (ð-í Ïëàíîâèé, ñ. Ñåñòðèí³âêà), 28 òèñ.
ãðí., ìîæëèâèé òîðã. 067-66-22-642 

  Äà÷ó ç äâîïîâåðõ. áóäèíêîì, áåç âíóòð³øí. ðîá³ò, íà 
Òàëèìîí³âö³, â ð-í³ âóë. Íåêðàñîâà. 093-152-31-50

  Çåì. ä³ë., 20 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðó. 093-704-31-57

  Çåì. ä³ë.,5 ñîò., öåíòð, ï³ä á³çíåñ. 093-704-31-57

  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó. 
093-704-31-57

  Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 
063-342-67-53

  Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 
063-342-67-53

  Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 0,06 ñîòîê, ïðîâóë. 
Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35 

  Ê³ìíàòó â áóäèíêó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 18 á, ç îêðåìèì 
âõîäîì, ç ä³ëÿíêîþ ï³ä ãàðàæ. 067-287-26-52, 093-743-
04-40

  Ìàãàçèí â ì. Êîçÿòèí, âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà 2 à. 063-
452-00-00, 067-753-45-35

  ×àñò. áóäèíêó, 0,08 ãà, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 
097-663-57-24

  Òåðì³íîâî ïðîäàì â çâÒÿçêó ç ïåðå¿çäîì áóäèíîê ñ. 
Ìàõí³âêà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ðîçòàøîâàíèé íåäàëîêî 
â³ä öåíòðó. 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, º ãàç òà âîäà òàêîæ ï³÷íå 
îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàãàëüíà ïëîùà 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 60 ñîòîê, º ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. 
æèâíîñò³. 097-60-57-822

  ×àñò. áóä., âóë. Ñòóñà, äâ³ ê³ìí., âåðàíäà, êëàäîâ., 
ï³÷íå îïàë., ìåòàë ãàðàæ:6*3,5 ì., êðèíèöÿ ïîðó÷, ïîãð³á. 
093-632-24-12,068-548-59-98

  ×àñò. áóäèíêó, ïðîâ. Ëóãîâèé, 15 ñîò. çåì. ä³ë., áåç 
ðåìîíòó. 093-704-31-57

  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53

  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53

  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-704-
31-57

  ×àñòèíó áóä., â öåíòð³ ì³ñòà, çàã. ïëîùà 35 êâ. ì., âñ³ 
çðó÷íîñò³. 093-732-76-15

  ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Çåëåíà, 3-õ ê³ì., âñ³ çðó÷íîñò³, 
64 êâ. ì., óòåïëåíèé. 097-558-19-16

  ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Íåçàëåæíîñò³, á³ëÿ òàíêó, 
ãàðíå ì³ñöå äëÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 067-
500-33-66 

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  ÂÀÇ 2101, 1980 ð.â., áåíçèí. 096-264-75-92

  ÂÀÇ 2104, 2001 ð.â.,ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. 068-053-17-40, 
068-058-29-62 âàéáåð

  ÂÀÇ 21053, 1993 ð. â. 098-222-98-56

  ÂÀÇ 2106, 1990 ð.â., ãàç-áåíçèí, õîð. ñòàí, íåäîðîãî. 
067-455-52-90

  ÂÀÇ 2108, 1993 ð.â, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 067-595-20-47

  ÂÀÇ 2109, 1988 ð.â. 067-685-63-50

  ÂÀÇ 21099, ãàç-áåíçèí, õîð. ñòàí., 1993 ð.â. 096-
264-75-92 

  ÂÀÇ 21118, Êàëèíà 2007 ð., ãàç-áåíçèí â ³äåàë. ñòàí³. 
096-779-60-83

  ÂÀÇ 2112, 2007 ð., ðîñ³éñüêà çá³ðêà, ³äåàë. ñòàí. 096-
779-60-83

  ÂÀÇ 2170 Ïð³îðà, 2011 ð., ãàç-áåíçèí. 093-279-47-80

  ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, 
ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43, 093-
750-80-82

  Äåî Ëàíîñ 2008 ð., 1,4, ãàç-áåíçèí, íåäîðîãî. 063-
427-34-44

  Äåî-Ëàíîñ 2007 ð.â., 1,5, ïîëÿê, ñ³ðèé, ãàç-áåíçèí. 
067-250-10-10, 073-060-43-60 Àíàòîë³é

  Êàëèíà-18, 2008 ð.â., ãàç+áåíçèí, êîë³ð ìîêðèé àñ-
ôàëüò. 068-023-60-83

  Ñêóòåð Yamaha 1997ð.â., º ðåºñòðàö³ÿ. 067-492-84-43

  Òàâð³þ 1998 ð. â.; 1,1. 096-136-16-85

493254
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  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, îïàë. ãàç+ï³÷íå, ãîñï. áóä³âë³, 
ãîðîä 10 ñîò. 063-695-30-20

  Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé, âóë. Ïðèîçåðíà 21, ð-í Öàð-
ñüêå ñåëî. 097-195-57-75, 063-293-14-23

  Áóäèíîê íîâèé, âóë. Áåñàðàáà, ãàç+ï³÷íå, ãàðàæ, ïî-
ãð³á. 093-704-31-57

  Áóäèíîê íîâèé, ì. Êîçÿòèí, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³çà-
ö³ÿ, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 096-655-23-39, 063-107-12-33

  Áóäèíîê ïî âóë. Ìàòðîñîâà 238, 54 êâ.ì.,çåì. ä³ë. 15 
ñîò., ãàç, ï³÷íå îïàë., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 096-
394-91-37 

  Áóäèíîê ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, âóë. Áîá³â ßð 8, ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ñàäîê, 69 ñîò., îïàë. ãàç+ï³÷íå. 
063-588-83-70, 093-024-06-07

  Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäè, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà 
ï³÷íå îïàë., çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-49-67, 063-
486-01-79, 093-031-24-52

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, 96 êâ. ì., çåì. ä³ë. 31 ñîò., ïðè-
âàòèç, âîäà, áîéëåð, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç 
òà êîòåë äðîâ., ñàä. 063-104-31-23

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Öåíòðàëüíà 47, çåì. ä³ë. 15 
ñîò., á³ëÿ ñòàâó. 093-849-93-36

  Áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà:ãàç, âîäà, ãîñï. áóä., çåì. ä³ë. 47 
ñîò. 096-813-11-16

  Áóäèíîê ñ. Ïóñòîõà. 063-393-01-78

  Áóäèíîê ñ. Ðóáàíêà, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, ãîðîä 60 ñîò., 
á³ëÿ ñòàâó, êðèíèöÿ íà âóëèö³, ãàç ïîðó÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. 
093-822-90-19, 098-229-45-50

  Áóäèíîê ñ. Ñåñòðèí³âêà, Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, çàã. 
ïëîùà 0,35 ãà, ïðèâàò., ñàäîê, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
íåäàëåêî äî ñòàíö³é. 098-219-47-34

  Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî 
âóëèö³ ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê 
ñòàâîê. 063-296-92-18
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ÊÓÏËÞ
  5-òîííèé êîíòåéíåð â õîðîøîìó ñòàí³. 067-602-75-87

  Àêîìóëÿòîðè, ìîòîðè, ÷óãóí. áàòàð., õîëîäèëüíèêè; 
ãàç. ïëèòè, òðóáè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³;â³ä îðãàí³çàö³é 
òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà 
êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 073-712-19-91, 097-712-19-91 

  Áàëîíè:êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³; 
åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè, 
ïåðèíè. 097-529-10-20

  Áåíçîêîñè, åëåêòðîäâèãóíè, ìëèíè á/ó â ëþáîìó ñòàí³, 
ìîòîáëîêè, ìîæíà ðîçêîìïëåêòîâàí³. 068-216-34-20

  Ãàðàæ ïî âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî). 
063-775-85-04

  Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè 
êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè 
òà êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, 
áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95

  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 067-430-02-80

  Êàðòîïëþ. 063-280-28-66,097-769-17-95

  Êàðòîïëþ. 067-159-28-54 

  Êîòåë òâåðäîï. «Òèòàí»;äåðåâ. øïàëè á/ó;çàë³çí³ áî÷êè 
íà 200 ë. 097-255-51-60

  Ìåòàë ëèñòîâèé 18-22 ìì. 067-369-13-23

  Ïðèñòð³é äëÿ íàð³çàííÿ çóá³â íà íîæîâêàõ. 096-467-88-03

  Ðîãè ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà;÷îáîòè õðîìîâ³, êèðçîâ³, 
ÿëîâ³;³ãðàøêè ÑÑÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ìî-
íåòè, îðäåíè, æîâò³ ãîäèííèêè, òâ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè, 
ðàä³îäåòàë³ òà ³íøå. 067-161-61-62

  Ñêëî íà á³é, áóòë³, áàíêè, â³êîííå ñêëî, â ñ. Ïëÿõîâà. 
067-350-30-52

  Òóðèñòè÷íèé ðþêçàê, îá`ºì â³ä 90 ë³òð³â. 063-288-42-77

  Öâ³ò êàøòàíà, ëèïè, ñ³ðåí³ â ñóõîìó ³ ñèðîìó ñòàí³ â 
íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³. 063-225-52-40, 098-400-91-10

  Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-629-01-49

  Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 
063-585-23-50, 097-648-46-69

  ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-
ÁËßÕÈ ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85 

  Êàðòîïëþ. 098-996-14-96, 068-604-34-84

Ð²ÇÍÅ
  Âòðà÷åíå ïðèïèñíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì`ÿ Ãðå÷àíþê Іëëÿ 

Âàñèëüîâè÷ ââàæàòè íå ä³éñíèì.

  Âòðà÷åíèé àòåñòàò ïðî ïîâíó çàãàëüíî-ñåðåäíþ 
îñâ³òó âèäàííèé Êîçÿòèíñüêîþ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñ-
â³òíüîþ øêîëîþ  ¹9 25.06.1994 ð. ñåð³¿ ÌÅ  ¹009323 
Ïèëèïåíêó Êîñòÿíòèíó Îëåêñ³éîâè÷ó ââàæàòè íå-
ä³éñíèì

  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ç îêðåìèì âõîäîì, 
á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó «Ôîðà», íàâïðîòè ðèíêó «Õë³áî-
äàð». Ïëîùà 55 ìåòð³â, ï³ä ìàãàçèí, àïòåêó, òîùî. 
067 - 430-23-00

  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó, àáî ñòó-
äåíòêó. 063-628-59-15, 063-628-59-25

  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó çà ñâîºþ àäðåñîþ 
ïðîæèâàííÿ, ðîçãëÿíó ³íø³ âàð³àíòè. 093-732-42-02, 
067-164-00-40

  Çàãóáëåíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó íà ³ì`ÿ 
Êóí³öüêèé Ìèêîëà Іâàíîâè÷ ââàæàòè íå ä³éñíèì.

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ áåç ìåáë³â. 093-726-22-31

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-829-02-47

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 097-113-28-48

  Çäàì 2-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà ç ðåìîíòîì òà ìå-
áëÿìè. 093-704-31-57

  Çäàì 2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà, 3 500 ãðí. 067-
782-94-43

  Çäàì 2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà. 096-675-32-57

  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 52 êâ. ì., â öåíòð³ ì³ñòà. 
067-293-29-41

  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïî âóë. Â³ííè÷åíêà, íà 
ðèíêó. 063-385-82-02

  Çäàì ãàðàæ, ÏÐÁ. 063-065-45-94, 096-935-12-47

  Çäàì êâàðòèðó, ð-í øêîëè  ¹3. 097-654-92-54, 
093-930-00-54

  Ìóæ÷èíà ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äî 55 ðîê³â íå-
ñõèëüíîþ äî ïîâíîòè äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, çàáåçïå-
÷åíèé óä³âåöü. 098-651-42-66

  Ïîðçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ â³êîì 30-40 ðîê³â äëÿ 
ñòâîðåííÿ ñ³ìÒ¿, ïîãîäæó íà ïåðå¿çä. 097-71-80-394 
Êîëÿ

  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ æ³íêè. 097-300-31-13

  Òåðì³íîâî â³çüìó íà êâàðòèðó ïðèáèðàëüíèöþ, æ³íêó 
÷è ñòóäåíòêó. 098-651-42-66

  Òåðì³íîâî øóêàþ æ³íî÷ó ðîáîòó:ïðèáèðàëüíèö³, äî-
ãëÿäàëüíèö³, äîïîìîãà íà ãîðîä³, ïðèáèðàííÿ êëóìá 
òà ³íøå, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. 067-192-67-78

  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó, ðåìîíòè òà ³íøå. 
067-136-78-48
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ОВЕН 
Цей тиждень сприятливий для 
кар'єрного зростання та досягнення 
намічених цілей. Творіть на здоров'я і 
на радість оточуючим. І можете навіть 
не сумніватися в надійності і щирості 
ваших партнерів. Тільки постарайтеся 
не спізнюватися, бути пунктуальни-
ми і дотримуватися взятих на себе 
зобов'язань.

ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня у вас з'явиться можли-
вість обернути собі на користь будь-
який збіг обставин, якщо тільки вам 
не завадить поспіх. Навколишні будуть 
частіше помічати і гідно оцінювати ваші 
здібності. У вас почнеться цікавий і 
багатообіцяючий період, який порадує 
вас появою нових друзів.

БЛИЗНЮКИ 
Відмінний період, коли все виходить і 
вдається майже без зусиль. Життя вас 
радує, кохана людина вгадує і виконує 
бажання, доходи зростають. Перед 
напором вашої енергії будуть безсилі 
всі обмеження і перешкоди. Не варто 
боятися змін, всі вони виявляться 
на краще. Ви на правильному шляху.

РАК 
Будьте уважні до цікавих збігів і дріб-
них деталей, так як саме в них і будуть 
укладатися відповіді на більшість 
ваших питань. Середа — день, повний 
ілюзій, відкладіть прийняття яких би 
то не було рішень. Друга половина 
тижня сприятлива для подорожей, по-
їздок на дачу, пікніків на природі.

ЛЕВ 
Ймовірне далеке відрядження. Постав-
теся з усією увагою до нових знайомих 
і до їхніх пропозицій. Середа — хоро-
ший день для того, щоб дізнатися щось 
нове або почати вчитися. Постарайтеся 
стримувати емоції, уважно стежте 
за своїми словами і поведінкою спів-
розмовників. Можливо, таким чином 
ви уникнете неприємностей.

ДІВА 
Цього тижня можливе різке підви-
щення по службі, якого ви так довго 
чекали. Бажано не проявляти почут-
тів занадто бурхливо. Постарайтеся 
не провокувати плітки, проявіть дис-
циплінованість і зібраність. Ви відчуєте 
прилив сил, немов відкриється друге 
дихання. Так що ви багато встигнете 
зробити.

ГОРОСКОП НА 27 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ

ТЕРЕЗИ 
Настав сприятливий час для по-
зитивних змін в особистому житті. 
Не бійтеся поставити питання руба. 
Відкиньте невпевненість і сумніви, і по-
чинайте відстоювати свої права на всіх 
життєво важливих напрямках. На по-
чатку тижня таємні проблеми стануть 
явними, що сприятиме їх терміновому 
вирішенню.

СКОРПІОН 
Вдалий тиждень для активних дій. Ви 
почнете переглядати свій спосіб життя 
і поступово його змінювати. Саме 
час позбутися від шкідливих звичок, 
сумнівів і негативних думок. Рідні люди 
зажадають до себе уваги, але вам буде 
приємно займатися вирішенням їх 
проблем.

СТРІЛЕЦЬ 
На роботі буде цінуватися ваша готов-
ність оперативно включитися в спільну 
справу, але не прагніть вирішувати всі 
завдання поодинці. Доброзичливість 
і гнучкість у стосунках з людьми допо-
можуть досить швидко досягти мети. 
Ви будете буквально випромінювати 
енергійність, впевненість у своїх силах, 
прагнення бути попереду.

КОЗЕРІГ 
У роботі вам необхідна уважність. 
Довіряй, але перевіряй — ось один 
з девізів цього тижня, інакше можна 
стати жертвою обману і маніпуляцій. 
Не варто піддавати себе ризику і нама-
гатися заробити швидко багато грошей. 
У родині все складається непогано, але 
постарайтеся більше бувати вдома.

ВОДОЛІЙ 
Сприятливий час для змін в особис-
тому житті, не озирайтеся назад. По-
трібно буде боротися за свої інтереси, 
відстоювати свої цілі. Щоб успішно 
просуватися вперед, слухайте колег і 
партнерів. Ваші геніальні ідеї можуть 
здійснитися тільки за підтримки оточу-
ючих. Навіть найбільш екстравагантні з 
них знайдуть позитивний відгук.

РИБИ 
З'явиться можливість зміни умов 
роботи в кращу сторону, тільки вчасно 
проявіть ініціативу. Вас чекає успіх в ін-
телектуальній сфері діяльності. В кінці 
тижня зберіться в дорогу, навіть най-
коротша, вона обов'язково порадує вас 
приємними зустрічами та враженнями. 
У п'ятницю бажано уникати конфліктів.

ÄÎÇÂ²ËËß

Це був дуже дивний день… Спочатку я знайшов 
капелюха, повного грошей. Потім за мною 
гнався якийсь лютий чоловік з гітарою!

***
— Ну, і як, твоя дружина здала на права?
— Частково.
—???
— Поки тільки гроші здала.

***
— Чудовисько! Я прийшов битися з тобою і 
звільнити принцесу!
— Але я і є принцеса!
— М-да! Незручно вийшло…

***
Коли дружина запитує: «Що хочеш на вечерю?», 
я ніколи не вгадую.

***
Як роблять пропозицію хлопці:
— Виходь за мене!
Як роблять пропозицію дівчата:
— Я вагітна!

***
Вийшли з сином погуляти, він і каже:
— Яке небо сьогодні блакитне, як заставка 
Windows!

***
— Ти гіпнозом володієш?

— Ні.
— Трясця, ну чому ж я тоді на тобі одружився?

***
Справжній джентльмен той, який виходить з 
машини і каже:
— Кохана, ти ідеально припаркувалася, а цей 
«Лексус» вже був пом’ятий, і кіт вже був дохлий, 
та й ялинка тут до біса не потрібна була.

***
Народна прикмета: якщо людина відсутня 
в інтернеті — значить, сапає город.

***
Дружина чоловіку:
— Саш, а чому весь час злишся?
— Тому, що я Віталік.

***
З мене досить! Ти завжди п’яна! І я подаю 
на розлучення?
— Я вийшла заміж??!!!

***
На м’ясокомбінаті одна корова запитує іншу:
— Ти тут вперше?
— Ні, блін, удруге!

***
Чоловік з дружиною вночі у ліжку:
— Коханий, візьми мене.
— Спи, я нікуди не їду.
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